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צאצאינו
ונהי' אנחנו וצאצאינו כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה

גליון מיוחד לתועלת המלמדים והמחנכים במוסדותינו הקדושים

גליון ה
חודש אדר א'

שנת תשע"ו לפ"ק

בעזהשי"ת

יוצא לאור ע"י

בעריכת

מפתח

דבר הגליון.............................. א

............................. ב מעדני מלך

מגנזי הפרשה.......................... ג

ומשיב כהלכה........................ ה

............... טז מכתבים למערכת

............................ כ שואל כענין

      

הרב אהרן מאשקאוויטש שליט"א
וויליאמסבורג

       

הרב ברוך שלמה וויינבערגער שליט"א
קרית יואל

      

הרב יוסף בנימין שטערן שליט"א
בארא פארק

      

כבר נודע מפי ספרים וסופרים מעלת המלמדים שאין דומה להם. 

ועלינו להכיר במעלת עצמינו בבחינת איזהו חכם המכיר את מקומו, ועל 

ידי כך נוכל להמשיך בעבודת הקודש ביתר שאת וביתר עז.

ועי' בספר פנים יפות )פרשת וירא( שהאריך דלבד ממעלת המלמדים 

גם  להתעלות  להם  גורם  זה  התלמידים,  על  בהשפעה  לתלמידים 

בעצמם מעלות רמות, עיי"ש.

סיפור נורא סיפר הרה"ח ר' אברהם בערגער ע"ה מחשובי אנ"ש 

בידו  קבלה  שהיה  בלאנדאן,  הק'  במוסדותינו  תשב"ר  מלמד  שהיה 

יחזקאל  דברי  בעל  ישראל  של  רבן  הרה"ק  למרן  עד  אבותיו  מבית 

משינאווא זי"ע.

פעם אחת במוצש"ק כאשר עמדו האורחים  להכנס בקודש פנימה 

תינוקות  למלמדי  במיוחד  קראו  יחזקאל  הדברי  לפני  עצמם  להזכיר 

זינבערגען  ממדינת  אחד  רב  היה  הנכנסים  בין  ולפנים.  לפני  שיכנסו 

באיזה  יחזקאל  הדברי  לו  ושאל  המלמדים,  עם  ביחד  נכנס  הוא  שגם 

הלא  יחזקאל  הדברי  לו  שאל  מלמד.  שאינו  לו  וענה  מלמד,  הוא  עיר 

אמרו שרק המלמדים יכנסו, ענה ואמר אותו רב שעשה ק"ו, ומה אם 

ביקשו להמלמדים ליכנס, כש"כ שרב המכהן ברבנות יכנס. ענה הרה"ק 

משינאווא זי"ע שזה ק"ו פריכא, כי לכן הורשו המלמדים ליכנס משום 

ומוחם ברור  ויהיה ראשם  חשש ביטול תורה, כדי שיוכלו לנוח כראוי 

למען הרבצת התורה. ואז התבטא הרה"ק משינאווא זי"ע ואמר ביטוי 

נורא וז"ל 'דאס וואס מיר טראכטן אונז רבי'ס אז מיר זענען חשוב'ער פון 

מלמדים דאס איז נאר אויף די וועלט, אבער אויפן עולם העליון זענען די 

מלמדים אסאך חשוב'ער'. ללמדך עד היכן מגיע מעלת המלמדים, ועד 

כמה היתה גדולה הערצת הצדיקים קדושי עליונים אליהם. 

המערכת

דבר הגליון

      

'וועד החינוך'
דת"ת תורה ויראה

דרבינו יואל מסאטמאר

בנשיאות
כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א

הגליון הזאת נתנדב ע"י הרבני הנגיד 
הרה"ח מו"ה אברהם וויעדער הי"ו

ראה"ק דקהלתינו הק' קרית יואל

לע"נ אביו הרה"ח דוד ארי' ב"ר מנחם דוב ז"ל
נלב"ע ז' אדר תשמ"ג לפ"ק - ת.נ.צ.ב.ה.





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















כצאצאינו

יטול  ומיד  שתיכף  בתקיפות,  לו  אמרתי  הסיבה, 
והיות  בבכי,  הילד  פרץ  ואז  לכיתה,  ויכנס  ידים 
דיברתי  מקרבת  בימין  אז  אמת,  דברי  שנכרים 

איתו בדרכי נועם שיגיד לי הסיבה.
וכך סיפר לי הילד גופא דעובדא: כי אביו קנה 
לצרכו בביתו עופות מיוחדים שהוא מתעסק בזה 
בשעות הפנאי, ובכל יום לפני שהולך לת"ת הוא 
היום  אבל  אותם,  ומשקה  העופות  את  מאכיל 
לו לאכול  ולכן אסור  שכח לתת להם לחם חקם, 
פת שחרית לפני שיאכיל את העופות ]כמאמרם 
ז"ל )ברכות מ:( אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם 
שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו שנאמר ונתתי 

עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת[.

היתה  שזאת  סיפורו,  את  הילד  סיים  כך 
את  להאכיל  לביתו  ללכת  רצה  שבגללה  הסיבה 
זה  דבר  לומר  והתבייש  שיאכל,  קודם  העופות 
דרך  התקשרתי  מיד  וכמובן  התלמידים,  לפני 
והכל  הנ"ל,  כל  לו  וסיפרתי  אביו  הטעלעפאן עם 

על מקומו בא בשלום.
דבר  בכל  אשר  וישפטו  המלמדים  יראו  ובכן 

ידונו את התלמידים לכף זכות, 
ותבע  דרש  זי"ע  שרביה"ק  ידעתי  גם  ידעתי 
פה  נוהגים  אנו  וכן  הנ"ך,  לימוד  את  מהמלמדים 
כבוד  מאת  לשאול  רצוני  אולם  במוסדותינו, 
המלמדים החשובים איך הסדר בזה? ובאיזה כתות 
לומדים מה? והאם הלימוד הזה מצליח? וא"כ האיך 

או  תקיפה  ביד  עמהם  לילך  יש  כמה  עד  היא:  השאלה 
להיפוך, ובמה ההפסד יותר מן השכר?

מעמודי  והם  בחדר  למצויינים  הנחשבים  כשרונות  בעלי  ילדים  מאד  מצוי 
התווך אשר החדר עומד עליהם, וכמובן אשר מתוך כך המלמד יותר מתחשב 

בהם כפי המצוי והרגיל.

אמנם הרבה פעמים ילדים אלו אינם מתאמצים כפי צרכם, אלא מתרשלים 
בהתנהגותם ובלימודם ובהתמדתם מכפי כשרונותם הברוכים

שואל כענין
לליבון נושאים שונים  בחיי מרביצי התורה

כבוד המנהלים והמלמדים החשובים שליט"א 

Tel. 845-783-5800 EXT. 1059/  Fax. 888-384-8891

 פונים אנו בזה לכל המלמדים החשובים לשלוח אלינו את 
תשובתם מנסיונם כדי לזכות בהם את הרבים

המשך בעמוד ט"ו

אפשר לשלוח מכתבים על ידי הפעקס 

או להשאיר הודעה ארוכה על ידי 

הטעלעפאן, ואם יש צורך תתקשר 

המערכת אליו.

יכולים אף לציין באיזה ספר, אשר 
כדאי להביא את דבריו בגליון.

כששולחים חומר למערכת נא לציין 

שם השולח, מס' הטעלעפאן, ובאיזה 

מוסד/כתה הוא מחנך.

נא לשלוח החומר להגליון של 

 חודש אדר ב' הבעל"ט

 עד יום ט"ו אדר א' 
תשע"ו לפ"ק







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















יטצאצאינו

הב', על דרך נ"ל, וכולי האי ואולי. 
הטעותים  לוח  הרבים  לתועלת  בזה  צרפתי 

בברכת התורה המצוי, וכדי לדקדק בזה 
שכאשר  יתברך,  לקל  ותפלה  בתהלה  ונסיים 
נזכה  כן  בקדשים,  להתעסק  כולנו  כה  עד  זכינו 
כולנו בשם ד' נעשה ונצליח גם להלאה ביתר שאת 

נזכה  עדי  וכט"ס  הדעת  והרחבת  נחת  מתוך  ועז 
בקרוב לביאת גואל צדק בב"א

שמואל דוד יודא הלוי הורוויץ
מלמד כיתה א'
ת"ת תורה ויראה וומ"ס 

       
מתיקות בלימוד חומש ורש"י

בכפליים,  ברכה  אשלח  וירושלים,  ציון  מהררי 
לילות  נותנים  ולמופת,  לאות  לנס,  להעומדים 
כימים, דבריהם חיים וקיימים, ה"ה חברי מערכת 
נרם  מוסדותינו,  היכלי  לתפארת  'צאצאינו'  גליון 

יאיר ויופיע, כשחר העולה ומפציע.
אחדשה"ט כראוי.

ולכבדכם  להוקירכם  ברצוני  לדבר,  אחל"ה  בטרם 
על פעלכם הגדול, כי מתוך הנסיון יודע אני שלא קלה 
היא המלאכה כלל וכלל, שלקחתם ע"ע להוציא לאור 
בזמנינו  ובפרט  לדעת,  צמאים  להשקות  הגליון  את 
קדושים  נושאים  הרבה  כמו   - החינוך  נושא  אשר 
מושגי  עם  רח"ל  נכרית  ל'פעדעגאגי"ע'  הפכו   -
פסיכלאגי"ע פסולים וטמאים, וכידוע המה מתיהדי"ם 
בצענזו"ר זו, ופתאום הופך להיות 'חנוך לנער על פי 

דרכו' ועוד, וד"ל.  
טובתכם,  ולהוקיר  לזמ"ר  חייבים  דא  כגון  ועל 
חמרא למרא וטיבותא לשקייא, איישר כחכם ואברך 
רמות  מעלות  לעלות  שתזכו  הדיוט  בברכת  בזה 
ובאיכות להפיץ דבר ה' ברמה ע"ד המסורה  בכמות 
רבינו  מלכא  מרנא  ויבדלחט"א  זי"ע  מרבותה"ק  לנו 
שליט"א לאורך ימים ושנות חיים מתוך נח"ר דקדושה 

וכטו"ס, ויהי חלקכם עם מזכי הרבים.
ואבא בזה על ענין אחד, הנה כידוע לכולנו בכתות 

הגבוהות  כאשר לימוד הגמרא עומד במרכז הענינים, 
לאט לאט הוא דוחק את לימוד החומש ורש"י, וככל 
לימוד העיון המתעמק יותר הרי לימוד החומש ורש"י 
מתרפה, ואשר ע"כ ביקשו לתת עצה לכך, אכן רבות 
דובר ונעשה אצלינו בת"ת בהכוונת רוח החיי"ם מנהלינו 
שליט"א,  וואלעס  צבי  חיים  רפאל  ר'  הרה"ג  הדגול 
ואמרתי להציע דבר שהנהגתי אצלי,  היות והרגשתי 

שיפור בדבר, ואם יהיה זה לתועלת והיה זה שכרי.
בקשתי מהתלמידים שישתתפו עמי בלימוד החומש 
ורש"י, על ידי שיחפש כ"א מוסר בפרשה  ויעלם ע"ג 

הכתב, ואי"ה נפרסם הדבר ברבים לתועלת כולם. 
לימוד  בעת  כאשר  בשמחה,  זאת  קיבלו  כנראה 
'פארוואס  ואמרו  בקשו  מהתלמידים  כמה  השיעור 
שרייבן',  געוואלט  עס  כהאב  רבי?  דער  דאס  זאגט 
ומצד שני גם היה לי לחידוש עד כמה יכולים ילדים 
היו  בשיעור  כי  הרווחתי  ולתמצת!..וגם  לחדש  רכים 
יותר נעורים... וגם הלימוד הוא יותר בעיון, בהתמדה, 

בחשק, בדיבוק חברים, ודו"ק.
 עש"ק לסדר 'בעבור זאת
 העמדתיך וגו'' תשע"ו לפ"ק  - דושה"ט 
משה דוד דאווידאוויטש
כתה ח' ת"ת יטב לב דרבינו יואל מסאטמאר 
ירושלים עיה"ק

       
הוי דן לכף זכות  - לימוד נ"ך

כבוד חברי מערכת "צאצאינו" שיחיו
המלמדים  כל  בשם  לכם  אודה  דברי  בראשית 
אשר  הקודמים  בגליונות  עמליכם  מפרי  הנהנים 
שתזכו  ה'  יתן  חינוך,  בעניני  לעינים  לנו  היו 
עוז  וביתר  ביתר שאת  בעבודת הקודש  להמשיך 

וחפץ ה' בידכם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה.
לכף  דן  'הוי  של  בענין  כתבתם  העבר  בגליון 
העוסקים  לתועלת  לכן  התלמידים,  אצל  זכות' 

במלאכת הקודש אכתוב מעשה שהיה בכיתתי:
ליטול  כשהלכו  בכיתה,  שחרית  תפלת  אחר 

בקשה  ובפיו  ילד,  אלי  ניגש  שחרית,  לפת  ידים 
ומיד  ותיכף  דקות,  לכמה  לביתו  ללכת  שרוצה 
הוא  הת"ת  בנין  ברק  בבני  ]אצלינו  לת"ת.  יחזור 
הדירות  לבניני  ונראה  סמוך  יואל,  קרית  בשיכון 

בשיכון בו מתגוררים אנ"ש[. 
לצאת  אופן  בשום  שאסור  לו  אמרתי  וכמובן 
לא  הילד  אך  מהמנהל,  רשות  בלי  הת"ת  מבנין 
הרפה וביקש והתחנן שהוא מוכרח "מאיזה סיבה" 

ללכת.
ובראותי שהוא עומד על שלו, ואינו מוכן לומר 





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















בצאצאינו

הן נודע בשערים כי באוצר תורתו הרחבה מני ים של מרן רביה"ק 

זי"ע תופס מקום מיוחד ענין המלמדים וחינוך התלמידים, הוא 

צאן  מלמדי  עם  ביחד  נועד  בשנה  שנה  ומדי  עול,  הוקם  הגבר 

איש  ידלם  עמוקים  מים  העם,  אל  ההר  מן  משה  וירד  קדשים, 

ללקט  אמרנו  כן  על  יעשון,  אשר  הדרך  את  להורות  תבונה, 

מיוחדות  נקודות  הבאים  בהגליונות  נביא  ובעז"ה  שושנים, 

מתורתו של רבינו. 

מעדני מלך
מבאר החיים תורתו של מרן רביה"ק בעל 'דברי יואל' זי"ע

בפני  כנושא  ילד  כל  עם  ולהתחשב  לדעת  צריך  מלמד  כל  א. 
ואף  דורות,  מכמה  נשמות'  של  'אוצר  בו  שנכלל  מכיון  עצמו, 

. 1 גם מדורות העתידים לבא

1  כן הביא בספר זכור ימות עולם )להגה"ח ר' בן ציון יאקאבאוויטש ז"ל מנהל המוסדות בב"ב, ח"ד מאמר 

)בשנת תשט"ו לפ"ק( הזמין  ירושלים ת"ו  כבוד בעיה"ק  רבינו שכן  כך היה, כאשר  וז"ל,  מעשה שהיה  מ(, 

ונקודה  חינוך,  עניני  על  אליהם  ודיבר  המדינה,  מכל  קדשו  בצל  לחסות   שבאו  תשב"ר  מלמדי  כבוד  להיכלו 

המרכזית של ד"ק היה, שכל מלמד צריך לדעת  ולהתחשב בזה וכו' )כמובא בפנים(.  ומציין שם לדברי החתם 

סופר )פרשת ראה עמוד ס'( שיש שם כעין ראי' לד"ק של רבינו, וזל"ק, כי אין זה עקירה לפי שעה כי אם עקירת 

המצוה לדורות, כי האדם מעותד להעמיד תולדות או תלמידים אפילו אם יחיה שעה אחת יותר ילמד ממנו 

תלמיד דבר אחד, ואותן התלמידים ילמדו לאחרים ואחרים לאחרים עד סוף כל ימות עולם וכו'.

הדברים  מה  כלפי  וז"ל:  בארה"ק,  הק'  במוסדותינו  המלמדים  של  הקודש  עבודת  שמתאר  ועיי"ש 

אמורים, לחרוט בעט ברזל ועופרת, שיהיה למשמרת, ולהגיד שבחן של המלמדים שיחיו, ואלו שהלכו 

שקובע  טהרה  ברוח  ישראל  ילדי  לחנך  נפשם  מסרו  שממש  הבא,  עולם  לחיי  זכרונם  יהיה  לעולמם 

רביה"ק, כי מלמדים העושים מלאכת ה' במלוא האחריות יודעים, שעתידו של כל ילד וילד תלוי בזה, 

איזה חינוך קיבל בראשית לימודיו.

 ועיי"ש שכותב שנהג לפ"ז בת"ת בבני ברק שכל ילד מוכשר, שכבר ביום ראשון או ביום שני ידע כבר את 

כל אשר ילמדו במשך השבוע  העלה אותו לכתה ולפעמים לשני כתות, כדי שלא ישב כל השבוע כפועל בטל.      







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















גצאצאינו

מגנזי הפרשה
ליקוט ענינים שונים מדברי הפרשה שאפשר להגישם לפני התלמידים

פרשת תרומה

מעלת קריאת התורה וחובת ההקשבה
מבין הדברים אשר צריכים לחנך את התשב"ר 
להקשיב  החוב  הוא  הגבוהות(  בכתות  )ובמיוחד 

ג' פעמים בשבוע,  נקרא  לקריאת התורה אשר 
בימי ב' וה', וביום שב"ק ב' פעמים.

בספר כלי יקר בפרשתן הביא רמז נאה בענין 
וצפית  שטים  עצי  בדי  ועשית  הפסוק  על  זה 
אותם זהב, הארון הרי קאי על התורה, בד"י בגי' 
ט"ז, רומז לט"ז גברי העולים לתורה, ]ביום ב' ג', 
וביום ה' ג', ובשבת ז', ושב"ק במנחה עוד ג'[, וזהו 
וצפית אותם זה"ב רומז ליום ז', יום ה', יום ב', בו 
קוראים בתורה, ואז 'לא יסורו הבדים' כי על ידי 
כך לא ימוש התורה מפי זרעך וזרע זרעך, עיי"ש. 
קריאת  במקור  הדיבור  להרחיב  ואפשר 
התורה. הגמ' בב"ק פב. תקנת עזרא הסופר שלא 
ובכל מצב שהוא  תורה,  בלי  ימים  ילכו שלשת 

יהיה לכל ישראל שייכות לתורה.

מאמר  הביא  ה'(  )שער  העבודה  ושורש  ביסוד 
בעת  הגדולה  במעלה  ויקהל  פרשת  הזוה"ק 
רחמים  נפתחים שערי  אז  קריאת התורה אשר 
ויש להאזין באימה ויראה כמו בשעת מתן תורה. 
שברך  מי  לעשות  ישראל  כל  נהגו  לכך  עיי"ש, 
לחולה לאחר קריאת התורה כי אז הוא עת רצון 

בשמים.
פ"ע  רבה  )בראשית  ויצא  פרשת  רבה  ובמדרש 
סימן ח( על הפסוק 'וירא והנה באר בשדה' זה בית 

הכנסת, 'והנה שם שלשה עדרי צאן' אלו שלשה 
העדרים'  ישקו  ההוא  הבאר  מן  'כי  קרואים, 
שמשם היו שומעים את התורה, 'והאבן גדולה' 
זה יצר הרע ונאספו שמה כל העדרים זה הצבור, 
שעל  המפרשים  וביארו  ע"כ,  האבן'  את  'וגללו 
ידי שמיעת התורה בשעת קריאת התורה יכולים 

לגלול את האבן הוא היצר הרע.

נענוע האברים בעת התפלה
בזה  דעות  שני  נזכרו  ובנו"כ(  מח,  )סימן  בשו"ע 
אם יש להתנועע בעת התפלה. והיו כמה מנהגים 
לעורר  כדי  להתנועע,  נהגו  אצלינו  אמנם  בזה, 
האיברים  תנועת  כי  בתפלה,  הכונה  את  עי"ז 
הפנימית.  גם את ההתלהבות  החיצונים מעורר 

וכולי האי ואולי נזכה לכוון קצת.
וזה  עה"פ  בפרשתן  יו"ט  קדושת  בספה"ק 
לכהן  אותם  לקדש  להם  תעשה  אשר  הדבר 
ע"ז הה"ד  ומביא מדרש  בן בקר,  לך פר  לי קח 
לכל  דרושים  ה'  מעשי  גדולים  קיב(  קיא  )תהלים 

חוצבים  בדברים  מאריך  הוא  שם  חפציהם, 
ע"י התנועה החיצונית מעוררים  כי  להבות אש 

ליקח  כשהוצרכו  כן  ועל  הפנימית,  ההתלהבות 
פר בן בקר לכפר על חטא העגל ולא היה להם 
התעוררות מעצמם, אמר הכתוב 'וזה הדבר אשר 
תעשה להם' כי צריך מעשה חיצוני לעורר הלב, 
ולכן הביא הפסוק גדולים מעשי ה' דרושים לכל 

חפציהם, דצריך מעשה מבחוץ.  
בעת  הנענוע  דענין  ריח:(  )ח"ג  פנחס  בזוה"ק 
לימוד מצוי רק אצל ישראל, וז"ל:  שאילנא ליה, 
נענועא  עבדין  לא  דעלמא  עמין  דכל  האי,  מאי 
באורייתא  לעאן  דכד  בלחודייהו,  ישראל  אלא 
שנשמות  הזוה"ק  ומתרץ  והכא,  הכא  מתנענען 

ישראל באים מאש וע"י זה בא הנענוע ועיי"ש.

פרשת תצוה





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















יחצאצאינו

וכן בכל שנה שמתגדלין אפשר  יותר מזה,  הרבה 
לעשות יותר ויותר.

יודעים  שלא  שעד  נחוץ  המזון'  'ברכת  ובנוגע 
עברי בפנים יברכו עמהם רק עד 'הזן את הכל' ולא 
יותר, שכיון שמברכים בעל פה, דין גרמא להתרגל 

עד  ובכן  לשיבושים, 
לומר  ביכלתם  שיהיו 
ברכת  של  העברי 
המזון בפנים, אין שום 
תועלת להמשיך יותר 

מהזן את הכל.
שיש  מה  ובנוגע 
לעשות בזה בגיל 'כתה 
א', בראשית השנה עד 
להתפלל  שמתחילים 
בפנים הסידור,  ולברך 
כמעט  לעסוק  נחוץ 
במתינות  יום  בכל 
לעקר  ליאות  ובלי 
הטעותים,  ולשרש 
וכמה  כמה  ולהרגילם 
צריך  האיך  פעמים 
והאיך  זו  תיבה  לומר 
זו,  תיבה  לומר  צריך 
הן בחלק מודה  וכנ"ל 
אני וברכת התורה, והן 
המזון  ברכת  בחלק 
)רק עד הזן את הכל כנ"ל(, 

בתיקון  ימתין  אם  כי 
שכבר  עד  הטעותים 
יאמרו בפנים הסידור, 
חז"ל  אמרו  דא  על 
דעל  כיון  שבשתא 
הרגילות  וכאמור  על, 
יותר  הוא  בשיבושים 
ועל  בע"פ,  כשאומר 
לזרזם  לחכות  אין  כן 
בפנים  שיאמרו  עד 

הסידור.
וכשכבר יודעים העברי בעזרת השי"ת ומתחילין 

בפנים, אזי נכון מאד לנהוג לפי הסדר דלהלן:
קטן  חלק  רק  בפנים  יאמרו  הראשון  בשבוע 
בערך חצי עמוד )כגון ממודה אני עד לפני ברכת ציצית(, 

תפלה  של  הרגיל  ונוסח  בניגון  יאמרוהו  ולא 
עברי  ביחד  שאומרים  באופן  לא  וגם  וברכהמ"ז, 
שאינם מורגלים בהם כגון תהלים, אלא במתינות 
גדול מאד ולמשוך כל תיבה הדק היטב, כאילו כל 

תיבה הוא דבר מסויים בפני עצמו.
שני'  ובשבוע 
יוסיף עוד חצי עמוד 
מברכת  )כגון  זה  באופן 
ציצית עד לפני על נטילת 

עמוד  והחצי  ידים(, 

שעברה  שבוע  של 
יותר  לומר  יכול  כבר 
אך  וכו',  בהמשך 
התפלה  בנוסח  לא 
עדיין  שהוא  הרגיל 
מהר מדאי, אלא כמו 
שאומרים תהלים כל 

החדר ביחד.
הג'  בשבוע  ורק 
חצי  עוד  כשיוסיף 
ואשר  ענט"י  )כגון  עמוד 
יצר(, וחצי העמוד של 

שבוע הב' כבר יאמר 
אך  קצת,  בהמשך 
ואז  כאמור,  במתינות 
חצי  לומר  יוכלו  כבר 
שבוע  של  העמוד 
הראשון בנוסח תפלה 
על  כן  וכמו  הרגיל, 
שבוע  כל  זה  סדר 
כל  כלות  עד  ושבוע 
התורה,  ברכת  סדר 
וכמו כן בברכת המזון, 
חלק  שבוע  כל  יוסיף 

א' עד הנ"ל.
וכן בנוגע כיתה ב' 
שמוסיפים  ולמעלה 
ויותר  יותר  כבר 
זה,  כן על דרך  גם  בעצם התפלה אפשר לעשות 
התורה,  ברכת  כגון  בפנים  מורגל  שכבר  מה  ואף 
השנה  בתחילת  רואה  ב'  בכתה  המלמד  אם 
בכל  לקבוע  יכול  עדיין  בטעותים,  שמושרשים 
וכן בשבוע  שבוע חלק א' כנ"ל לאמרו במתינות, 

לוח הטעותים
גרייזריכטיג

תהלתו עומדת ָלֵעד ּתִהּלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד 
תורה תהא אֹומּוָנִתי ּתֹוָרה ּתֵהא ֱאמּוָנִתי 

ְוַא-ל שַּׁד-י ְוֵא-ל שַּׁד-י 
לישועתך ְקּויִתי ה' ִליׁשּוָעְת ִקּויִתי ה'

שאם ָיְהּפֵתַח אחד מהם שִֶׁאם ִיּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם 
ואתה ְנשַּׁמָרּה ּבִקְברי ְוַאּתה ְמשַּׁמָרּה ּבִקְרּבי 

לפניך ה' אלקי ֶואֹלֵקי אבותי ְלָפֶני ְיָי ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי 
המחזיר נשמות ִלָבִרים מתים ַהּמֲחִזיר ְנשָׁמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים 

ַהַלּמד תורהַהְמַלּמד ּתֹוָרה 
ַלּמֹו ישראלְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל

דבר ֶאלֹו-ַהֹרן ּדּבר ֶאל ַאֲהֹרן 
ִויֻחּנ ִויֻחּנּך 

והשכמת בית ַהּמְקְדָרׁש ְוַהשְּׁכַמת ּבית ַהּמְדָרׁש 
שחרית ְוַאְחִרית שֲַׁחִרית ְוַעְרִבית 

ּוְלָוַאת המת ּוְלָוַית ַהּמת 
והבאת שלום בין אדם ֲחבֵברֹו ַוֲהָבַאת שָׁלֹום ּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 

ובין איש ְטִאשְּׁתֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאשְּׁתֹו 
ותלמוד תורה ּכֶנֶגש ּכּלם ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכֶנֶגד ּכּלם 

והוא היה והוא הֹו-יֶעְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ְוַהְבּת את ְוָאַהְבּת ֵאת 
ְוַאְבּת את ְוָאַהְבּת ֵאת 

 ְושִּׁנְנּתם ְלָבֶני ושננתם ְלָבֶבי
 ּבֵביֶת ּבשְִׁבּת  בשבתך ּבֵביְת
 ַבּדֶר בדרךּוְבֶלְכּת ּוְבֶלְפּת
 ַבּדֶר בדרך ּוְבֶלְכּת  ּל ּוְבֶל

 ּוְבקּוֶמ ובקומך ּוְבשְָׁכּב ּוְבשְָׁכְד
ַאשְַׁרּתם לאות ּוְקשְַׁרּתם ְלאֹות 







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















יזצאצאינו

מן  אחד  חסר  ולפעמים  כדבעי,  חברותא  לו  אין 
הילדים, אז אני משנה מהסדר כמה ילדים שפלוני 

ילמד עם פלוני ופלוני עם פלוני.
והעיקר, שאין מושג להחליף חברותות כל זמן 

שעדיין לא עשו הגרלה אחרת.

 אם יש לאחד רעיונות לשפרו ולתקנו, אדרבא 
ואדרבא. 

פנחס כהנא
מלמד בכתה ז' - בת"ת יטב לב דסאטמאר 
ירושלים עיה"ק תובב"א

       

סדר התפלה בכתה ג'

לכבוד 'צאצאינו'.
הנהגת  אודות  קודמים  בגליונות  שדנו  ראיתי 
להציע  אמרתי  לכן  קטנים  ילדים  אצל  התפלה 
והיות  דשמיא  בסייעתא  הנהגתי  אשר  את  לרבים 
שהמלמדים בהכיתות הנמוכות רגילים להתפלל עם 
התלמידים אך ורק חלק מועט מסדר התפילה במשך 
כל השנה כולה )כגון ברוך שאמר, אשרי, ישתבח, קריאת 
יתרגלו  זה  ידי  שעל  מהלך  ג'  כתה  בכתתי  שמע(,  

הילדים לומר 'כהוגן' את כל סדר התפלה. )ואם כי כעין 
זה כבר כתב מלמד א', ובכל זאת משנה לא זזה ממקומה(.

חלק  הוא. שבכל שתי שבועות מתחילים  הסדר 
חדש אחד מנוסח התפילה שעוד לא התפללו אותה 
עד עכשיו, והיינו שבמשך שתי שבועות הראשונות 
התפילה  מנוסח  אחד  חלק  את  התלמידים  אומרים 
פיסקא פיסקא, דהיינו שתלמיד אחד אומר בקול רם, 

וכל הילדים עונים אחריו, 
הכיתה  כל  מתפללים  זה  לאחרי  שבועות  ובשני 
לומר  הורגלו  שכבר  התפלה  חלק  אותו  את  ביחד 
ומלבד מה שהתלמידים  בשתי שבועות האחרונות, 

חוזרים על הנ"ל מתחילים גם עוד חלק אחד מנוסח 
התפילה הלאה כנ"ל שאומרים אותה פיסקא פיסקא.
פיסקא  אומרים  לך"  "נח-לך  בשבועות  לדוגמא. 
שרה- "חי'  בשבועות  ו"אשרי".  כבוד"  "יהי  פיסקא 
וגם  בציבור,  ו"אשרי"  כבוד"  "יהי  אומרים  תולדות" 
מוסיפים לומר פיסקא פיסקא "הללוי' הללו נפשי" 
אומרים  "ויצא-וישלח"  פר'  זמרה".  טוב  כי  ו'הללוי' 
'הללוי'  ועל  נפשי'  הללו  'הללוי'  על  בציבור  חוזרים 
פיסקא  פיסקא  לומר  מתחילים  וגם  זמרה'  טוב  כי 
ה'  "ברוך  עד  השמים"  מן  ה'  את  הללו  "הללוי' 
לעולם", ואין חוזרים על ה'יהי כבוד' ועל "אשרי". וכן 
הלאה עד סוף השנה, ועי"ז קונים קנין עולם את 'כל' 

סדר נוסח התפילה. 
שיתקבלו  שבשמים  אבינו  מלפני  רצון  ויהי 

תפילותינו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
בברכה
חנני' שווארטץ
מלמד כיתה ג'
סניף בנין ווידער-פאלאטשעק קרית יואל

       

שבשתא כיון דעל על

לכבוד מערכת צאצאינו, וכבוד חברינו הנכבדים 
העוסקים במלאכת הקודש, כ"א בשמו יבורך.

הגליון  דפי  בין  גדולה  התעוררות  ב"ה  ניכר  הנה 
אשר  ודקדוקיה,  פרטותיה  כללותיה  'עברי',  בעניני 
אך  ואכמ"ל,  גדול  תועלת  היא  מזה  המדובר  עצם 
עדיין מצאתי מקום לעורר בענין שבשתא כיון דעל 
רגילים  שהילדים  המזון  וברכת  התפלה  בחלק  על, 
השיבוש  למנוע  לעשות  בידינו  שיש  והעצה  בהם, 

מעיקרא, ומה לעשות כשמשובש כבר.
לגילים  החשובים  להמלמדים  נציע  ומתחלה 
קינדער'  'נורסערי  אצלינו  הנקרא  ביותר  הצעירים 
המסורים בלב ונפש למען הילדים הרכים שאך יצאו 
די מאמעס פארטיך, כשהם מתחילים  אונטער  פון 
לשום  הילדים,  עם  התורה  וברכת  אני  מודה  לומר 

באופן  הילדים  עם  רם  בקול  ולומר  בזה  מגמתם 
זה  והתיבות אשר  שישמעו בדיוק חיתוך האותיות 
ימנע מעיקרא חלק מהטעותים, וגם כששומע אותם 

אומרים תיבה בטעות, לתקן אותם תיכף ומיד. 
לא  כאלו  הצעירים  שבגילים  פשוט  כמובן 
ואפשר  ברבים,  להפסיקם  אודות  השאלה  נוגע 
ובפרט  בושה,  של  שאלה  בלי  ומיד  תיכף  לתקן 
הכתה  כל  עם  רק  עצמו  בפני  אמר  לא  שהילד 
ביחד,  וכשמתקן גם כן מתקן כולם ביחד, ואדרבא 
ואהבה,   בסבלנות  יום  אחרי  יום  זה  כשיעשה 
כך  לומר  נכון  שלא  תמיד  התלמידים  וישמעו 
וכך, רק כך וכך, אז יכנס בקרבם לאט לאט. ואם 
רק  בזה  אולי אפשר לעשות  כי בשנה הראשונה 
בזעיר אנפין, הרי בשנה שניה כבר אפשר לעשות 





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















דצאצאינו

מעלת וחשיבות כל יהודי באשר הוא שם
בענין מצות 'מחצית השקל' מצינו בכל ספרי קודש, 
דברי  פי  על  יוסף  יעקב  תולדות  בספה"ק  ובראשם 
האלשיך הק', כי זה מורה על אחדות, שכל אחד מישראל 
יש  ביחד  אנשים  שני  בהתחברות  ורק  מחצית,  רק  הוא 
שקל שלם, וזה מורה על אחדות אחד עם חבירו, ושלא 

יתנשא אחד על חבירו )המצוי גם אצל ילדים(. 
אחד  'כל  נדבת  כי  קודש,  בספרי  מבואר  מצינו  עוד 
מישראל' היה צריך לבנין המשכן, אחת מהנה לא נעדרה, 
בין אם הוא עשיר בין אם הוא דל, יש לו אותו חשיבות 
לפני השי"ת, והשי"ת ביקש מכל אחד מאלו אותו נדבה 

כי כל עבודה של כל איש מישראל חשוב  שוה בשוה, 
לפני הקב"ה, בין אם יש לו הצלחה בין אם אין לו הצלחה, 
על  מותר  הקב"ה  אין  עני,  בחינת  בין  עשיר  בחינת  בין 

נדבתו לבנין המשכן, ואין אחד עדיף על השני.
של  תינוקות  ישראל  בני  מילדי  אחד  כל  כן  וכמו 
בית רבן, יש לו חשיבות אצל הקב"ה, והקב"ה מבקש 
נועם  בספה"ק  מצינו  בזה  וכיוצא  עבודתו.  ממנו 
'לא'  שהדל  ימעיט,  לא  והדל  הפסוק  על  אלימלך 
ימעיט, ימעט בענין הלא, ולא יחזיק עצמו יותר מדאי 

בענוה שלא יפול ביאוש ועצבות. 

להתפלל ולראות בטובת חבירו
המתפלל  בענין  נשגבות  מעלות  בחז"ל  מצינו 
על חבירו הוא נענה תחלה, ויש בזה מעלות רבות, 
ובספה"ק ביארו כי זה מחמת שהוא תפלה לשמה, 
כי אין לו ריוח עצמי. ובזה כתב רמז נאה בספה"ק 
'ְוָהיּו  הפסוק  על  השבוע  בפרשת  שלמה  תפארת 
ַעל  ַכְנֵפיֶהם  בְּ ְלַמְעָלה סֲֹכִכים  ְכָנַפִים  י  ּפְֹרשֵׂ ֻרִבים  ַהכְּ
ּפֶֹרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו', והיו הכרובים פורשי  ַהכַּ
כנפים ופניהם איש אל אחיו', כרובים פורש"י כנפי"ם 
ה',  ידים אל  מרמז על התפלה אשר הוא בפריסת 
כפיכם  ובפרשכם  טו(  א  )ישעי'  כמו שנכתב בפסוק 

אל ה', 'סוככים בכנפיהם' שיתקבלו התפלות לרצון 
בשמים והם יגינו על בני ישראל, באיזה זכות זה, זה 
בזכות של 'ופניהם איש אל אחיו' שכ"א מסתכל על 
וזה כונת הכתוב 'מקבילות הלולאות  טובת חבירו. 
טובת  בעבור  יסתכל  אחד  שכל  אחותה'  אל  אשה 
ויתפלל על חבירו, עיי"ש, ואנו למדים מזה  חבירו, 

איך כ"א יסתכל על מעלת וטובת חבירו.
רביה"ק  מרן  של  דהילולא  יומא  חל  זו  ובפרשה 
שנזכה  בתפלתו  כן  שקבע  זי"ע  אלימלך  ר'  הרבי 

לראות מעלת חברינו ולא חסרונם.  

פרשת כי תשא

פרשת ויקהל - כ"א אדר

פורים קטן
פורים קטן הוא כדי להפיס דעתינו עד פורים הבעל"ט

שמעתי בשם אדמו"ר הגה"ק מורינו חיים מצאנז זללה"ה שסיפר בפורים קטן מעשה מהרב הגה"ק 
מורינו משה לייב מסאסוב זלה"ה. שהצדיק הנ"ל בערב יו"כ אחר הסעודה הלך לשוק לחפש אולי 
מזמין לו השי"ת איזה מצוה לעשות גמ"ח, ופגע בעני אחד ושאל אותו אם רוצה לשתות יין שרף, 
אמר העני הן, והלך עמו לבית הסמוך, וצוה ליתן לו כוס יין שרף, ואחר ששתה, אמר לו הרה"ק 
הנ"ל: אם רצונך לשתות יין שרף יותר טוב וחריף, בא עמי אל הפריפינאציע ששם בנמצא יין שרף 
חזק וחריף ומוטעם ביותר, אמר העני הן, והלך עמו, ובבואם שמה, צוה הרה"צ הנ"ל ליתן לו כוס יין 
שרף מן המובחר, ואחר ששתה שאל העני את הרה"צ, מדוע לא הלכת עמי תיכף בפעם הראשונה 
להפרפינאציע, והרה"צ השיב לו, רציתי לעשות לך נחת רוח שתסעוד לבך טרם בואך הנה, וסיים 
נזכרים ונעשים בכל דור  הרה"ק מצאנז זללה"ה, הגם שנודע מספרים הקדושים שהימים האלה 
ודור, ובכל שנה ושנה נתעורר הנס,ובוודאי יעשה לנו השי"ת נסים בפורים הבע"ל, אמנם כדי להפיס 

דעתינו נתן לנו השי"ת כעת פורים קטן שגם היום נתעורר הנס עכ"ד
אמרי יוסף - ספינקא







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















הצאצאינו

ומשיב כהלכה 
בנושאים שנידונו בגליונות הקודמים

לכבוד מערכת צאצאינו.
אקדים  השלו"ם,  שרביט  הושטת  אחרי 

בברכת יישר כח על הגליון המלא תוכן.
ואמרתי להרחיב את דברי במה שכתבתי 
בין  הנמצא  מחלוקת  בענין  הקודם  בגליון 
מהכתות  נמשך  זה  לפעמים  אשר  הילדים, 

והשנים הקודמים. 
נקיים,  והייתם  בבחינת  אקדים  כל  קודם 
שאין שום ספק שמה שכתבתי, "לומר שלו"ם 
מזה  כלל  לדבר  כוונתי שלא  אין  נפשי"  עלי 
הענין, אין זיך אינגאנצן נישט וויסענדיג מאכן 
ווייל  זיך,  קריגן  קינדער  אז  מציאות  די  פון 
פארוואס קום איך אין חדר?? דאס איז דאך 
לדבר  שצריכין  ברור  וזה  חינוך,  פון  חלק  א 
וכדומה  המחלוקת  גנות  מענין  להתלמידים 
צריכים  האם  בשאלתי  נפשי  אבל  וכדומה, 
צו  זה,  ענין  על  מלעורר  חוץ  פעולות  לעשות 
מחלוקה,  די  אין  אריינמישן  זיך  דארף  מען 
איז  וואס  און  טוהן?  יא  מען  "דארף"  וואס 
"כדאי" נישט צו טוהן? וואס קען אויפטוהן? 

און וואס קען קאליע מאכן?.
עוד  אקדים  הכתוב,  על  שאבוא  וקודם 
'מלמד'  א  ווערט  באמת  קצרה,  הקדמה 
'לערנט  ער  הייסט  דאס  'מחנך',  א  אנגערופן 
זיך  דארף  מען  אזוי  ווי  תלמידים  די  אויס' 
אין  וויסן  דאס  זאלן  זיי  חלק  די  סיי  פירן, 
מח, אין הארץ, און סיי די אנדערע חלק אז 
צו  אויסלערנען  זיך  זאלן  זיי  זעהן  ער דארף 
פון  מצות  אלע  ביי  איז  אזוי  למעשה,  טוהן 
עשה טוב, דהיינו סיי אז זיי זאלן וויסן וואס 
עס שטייט אין ספרי קודש וואס עס מיינט א 
דאווענען, א לערנען, כיבוד אב, שבת, וכדומה, 

און סיי זיי מחנך זיין דאס צו טוהן למעשה, 
זיי זאלן לערנען, זיי זאלן דאווענען, פאלגן.

אבער ווען ס'קומט ביי סור מרע, איז זייער 
שווער די חלק פון למעשה, ווייל די חלק פון 
זאגן זיי זאלן וויסן פרובירט מען בעזר השם, 
אבער ווען ס'קומט פאר למעשה א דין תורה  
דעמאלס  צוקריגט,  זיך  מ'האט  חדר,  אין 
צו  אזוי  ווי  מלמד,  א  פאר  שווער  זייער  איז 
פסק'ענען לדעת את המעשה אשר יעשון, און 
צומאל איז עס גאר פון די שווערע הלכות פון 
חושן משפט.... און ער ווייסט נישט וואס עס 
איז די הלכה ביי אזא פאל, נאך דערצו ווען 
זיך געענדיגט "ער האט צובראכן די  ס'האט 
גלעזער", "ער האט צו'מזיק'ט זיין חבר", "ער 

איז דאך א קטן", "פגיעתן רעה", וכו' וכו',
זהו תוכן שאלתי אשר הצגתי כאן בגליון 
קוראי  החשובים  המלמדים  לפני  העבר 
דעתם  חוות  לשמוע  כדי  עונג  קוראי  הגליון 

כשולחן הערוך המוכן לאכול.
לה,  מפרק  והוא  מותיב  הוא  ובבחינת 
מלמדים  אשר  נקודות,  איזה  כאן  אכתוב 
במשך  דנו  הק'  במוסדותינו  פה  חשובים 
ולתפארת  לשם  הגליון  הופעת  הימים אחרי 
ושמו אל לבם לעסוק בענין זה ולברר הענין, 
ומי יתן והיה שיהיו הדברים האלה לתועלת 

ולעזר בשעת הצורך ותשוחח"ל.
אז  צייט,  אזא  אין  וויסן  דארף  מלמד  א 
דער מלמד דארף האבן א מהלך, ד. מ. אייביג 
ווערן  וועג, און נישט  גיין אויף די זעלבע  צו 
געפילן  דעמאלסדיגע  די  פון  איבערגענומען 
ווייל  געווען,  גורם  האט  קריגעריי  די  וואס 
מ'גייט  און  מהלך  קיין  נישט  מ'האט  אויב 

השאלה היה )בגליון ד(  בענין מחלוקת בין התלמידים





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















טזצאצאינו

מכתבים למערכת
עצות, חיזוק, ידיעות, הערות שונות

חלוקת חברותות

'חברותות'  בענין  הכתב  על  להעלות  אמרתי 
אשר הוא מהמלאכות הקשות שבמקדש בכתות 

הגבוהות, וננסה לפרט בזה כמה ענינים.
קודם כל, לגופו של ענין, הדבר ברור, שהלימוד 
בין התלמידים צריך להיות אך ורק עם חברותא. 
נובע  זה  לבד  ללמוד  שרוצה  ילד  רוב  פי  ועל 
מעצלות וכדומה. ומשום סיבה זו כשלעצמה צריך 
לראות שילמדו עם חברותא, חוץ משאר המעלות 

שיש בדבר.
באופן  להתלמידים  זאת  להודיע  המלמד  ועל 
בהם  ולהחדיר  פנים,  לשני  משתמע  שאינו 
שהלימוד חייב להיות בדיבוק חברים, וכפי הפתגם 

העולם 'צוויי פערד שלעפן דעם וואגן בעסער'.
סידור החברותות:

ולצורך  ילדים.  סוגי  שלשה  ישנם  כיתה  בכל 
הענין נקרא אותם א( טובים, ב( בינונים ג( חלשים. 
)אם כי למען האמת לפעמים החלש יותר חשוב מאלו האחרים 

שיש  החיות  את  לו  שאין  נפשו  מצב  ומחמת  יגיעתו,  מחמת 

במושכל  כך(.  אותם  נקרא  הענין  לצורך  אבל  לאחרים, 

ראשון נראה שהטוב ילמד עם הבינוני או החלש, 
ימלט  לא  בחזרה שלאחרי השיעור  אך מצד שני 
לפום  הסוגיא  לחידוד  הוא  נצרך  הטוב  שאפילו 
לו  יחסר  החלש  עם  כשילמד  ולפעמים  דרגתו. 
התועלת  לו  יהיה  לא  החלש  גם  וממילא  המזג, 

הנרצית מחברותא זו.
ילמד עם הטוב, הבינוני  וכן אם נאמר שהטוב 
כמה  יצמח  החלש,  עם  החלש  הבינוני,  עם 
יסיימו  קצר  בזמן  שהטובים  א.  פראבלעמען. 
מלאכתם, והבינונים והחלשים עדיין בהתחלה. ב. 
אך  ביניהם,  יסתדרו  שהבינונים  נאמר  אם  אפילו 
החלשים לפעמים לא ידעו בין ימינם לשמאלם, כי 

אין להם ידים ורגלים בביהמ"ד. 
שוב אם נאמר שבכל תקופה נחליף חברותות, 
ג"כ לא באנו אל התוצאה הכי טובה, כי מה יהיה 
בסוגיא של שבוע זו שלא היה לו חברותא טובה, 
בל  וראשו  גמרא  דפי  מכמה  קשר  יש  ולפעמים 

וזיכערקייט  כבוד  ענין של  בזה  יש  כן  וכמו  עמו, 
מבין  חברותא  שקיבל  ע"י  שנפגם  להילד  שיש 
החלשים, וזה בעצמותו אינו דבר שיש בו מעלה. 

וזהו  בנידון,  דעתי  הכתב  על  מעלה  אני  וע"כ 
שאני עושה בכתתי, ואדרבא אשמח לשמוע עוד 

דעות, אם יש חסרונות במהלך זו.
קובעים שתי סוגי חברותות, כדי שהתלמידים 
קורא  אני  עכשיו,  מתכוון  אני  מהם  לאיזה  ידעו 
ואני  קבוע.  אינו  ב.  קבוע.  א.  שמות.  בשני  לזה 
וזהו האינו  מסבירם שזה לא מוכח שזהו הקבוע 
 , קבוע  האינו  יותר עם  לומדים  דלפעמים  קבוע, 

הכל תלוי במה שאני מצוום.
אני כשלעצמי קובע חברותות אלו ]הנקראים 
קבועים ושאינם קבועים[ ע"י הגרלה, בכל תקופה 
ויותר, כדי לגוונם. ודוקא ע"י הגרלה  של כחודש 
כדי למנוע טענות ומענות מן הילדים, כגון שהילד 
טוען שהוא שנוא בעיני המלמד ח"ו, או כשהילד 
החברותא,  את  להחליף  שצריך  בטענה  בא 
בכל  ולא  ההורים  את  מערבים  הילדים  ולפעמים 
הילדים  ההגרלה  וע"י  לשנות,  אפשרות  יש  פעם 
יודעים שזה מה שיצא מן הקב"ה. )ואכן יותר מ98% 

אינם מעלים בקשה להחליף(.

כאלו  ישנם  חברותות  סעט  שבכל  יוצא,  ואז 
טוב בטוב, ויש טוב עם בינוני, טוב עם חלש, בינוני 
עם חלש, ובדרך כלל באחד משני סוגי החברותות 
יש חברותא המתאימה יותר לכל הצדדים, דהיינו 
שהטוב יהיה לו חברותא טובה בסעט א', ובסעט 

ב' יהיה לו חלש או בינוני.
הם  שיעור,  על  חוזרים  שהילדים  פעם  בכל 
קבוע,  אינו  או  קבוע  חברותא  איזה  שואלים 
ואני מחליט כל פעם לטובת הענין, דהיינו לאחר 
ילמדו  שהטובים  רואה  אני  קשה  בסוגיא  שיעור 
השני  בפעם  או  שעה  חצי  ולאחר  הטובים,  עם 
עם  שילמדו  אומר  אני  לימודם  לשנן  שהולכים 

סעט החברותות השניה. וכן בדרך זה.
הסעטי"ן  שבשני  אחד  יוצא  אופן  בכל  ואם 







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















טוצאצאינו

כמה שבועות כאשר נראה ביחד עם הילד 
ילדי  כל  עם  שוה  להיות  ביכלתו  אין  כי 
הכתה, אז נבא לקראתו לעזור לו ולקצר 
על  שבוע  כל  לגמור  שיוכל  כדי  השיעור, 
פי ערכו ובחינתו. ודו"ק היטב בנקודה זו. 
והיותר מובחר שגם בכהאי גונא יהיו לכל 
הקצר  השיעור  שיקבלו  ילדים  ב'  הפחות 
יוכלו  וגם  תועליות,  כמה  בזה  ויש  הזה, 

ללמוד ביחד בחברותא, ולא ירגיש הילד 
כי הוא יוצא דופן. 

ויתקדש  ידינו,  במעשי  הצלחה  בברכת 
שם שמים על ידינו, אמן.

אלכסנדר נחום גאטליב 
כיתה ז סניף בנין הירש-ג"ב-לאנדא 
בת"ת בקרית יואל

      

עוד בענין הנ"ל ובענין הפסקות להתלמידים
אל כבוד המערכת.

אמרתי לכתוב בנוגע מה שדנו בגליונות 
בחדרים,  מוסר  לימוד  אודות  הקודמים 
ויש שכתבו כי יותר טוב שילמדו בתחלה 
לומר  לי  נראה  אמנם  הלימוד,  לפני 
בא  הילד  הלימוד  בתחילת  כי  להיפוך, 
ועיניו  ולשמוע  להאזין  עצמו  מכין  וכבר 
וכל  הגמרא,  את  לקבל  מוכנות  ואזניו 
עם  ומיד  תיכף  כשמתחילים  רק  הוא  זה 
לימוד הגמרא, אבל אם מתחילים בלימוד 
המוסר יתכן שיסיח דעתו לדברים אחרים, 
אל  שוב  דעתו  להטות  קשה  יהיה  ואח"כ 
במינוטן  טוב  יותר  לכאורה  כן  על  הגמ'. 
האחרונים כאשר אז כבר אין ראשו פנוי 
על  מסתכל  וכבר  הגמרא,  אל  כך  כל 
וכדומה...אז  ההפסקה  זמן  על  הזייגער 
יבחר  והבוחר  המוסר.  ללמוד  יותר  טוב 

את הנראה בעיניו לנכון.
ענין אחד, אשר  על  לעורר  עוד אמרתי 
זה  רואים  שאינם  מלמדים  יש  לפעמים 
בקשר  גדול  יסוד  זה  ולפענ"ד  לנחוץ, 
שיזהר  והוא,  לתלמידים.  המלמדים  בין 
אם  אף  ההפסקה,  עת  כשמגיע  המלמד 
עומד באמצע פסוק או באמצע קטע גמרא 
ולא  המיועדת,  בשעה  יפסיק  וכדומה, 
יאריך יותר, אף אם רק מינוט"ן בודדים. 
עמו,  מתחשב  שהמלמד  רואה  כשהילד 
ואינו מוותר על הזמנים השייכים לו ]ואף 
להפסקה[,  זמן  עוד  לו  ונותן  משלים  אם 
וירגיש  המלמד,  עם  יתחשב  הילד  גם  אז 

אוירה נעימה בכיתה.
בברכת שלום רב
ב. י. מ.
מרביץ תורה

      

         המשך מעמוד כ'                          מכתבים למערכת

ובמה להצליח בלימוד זה? 
זה  נושא  נקוה להתייחס אל  הערת המערכת: 
החשובים  מהמלמדים  ונבקש  הבאים,  בגליונות 

שישלחו לנו מה שיש להם לומר בנידון זה. 
יזכו  שמים  במלאכת  העוסקים  שכל  ויה"ר 
לראות פרי ברכה בעמלם ברוב הצלחה וסייעתא 
ועבודה  לתורה  "צאצאינו"  את  לחנך  דשמיא 

ויראת שמים ובמידות טובות, עדי נזכה במהרה 
ומלכינו  צדקינו  משיח  בביאת  עולמים  לגאולת 

מרן רבינו שליט"א בראשינו אמן.
כו"ח בכבוד הראוי
יוסף מאיר שווארטץ - כיתה ז'
ת"ת יטב לב דרבינו יואל מסאטמאר
פה בני ברק יצ"ו





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















וצאצאינו

וואסערע  אין  זיך  ס'לאזט  אזוי  ווי  שטענדיג 
אויס  קומט  היינט,  איז  מלמד  דער  גיסטע 
און  לחומרא  נוטה  מער  ער  איז  אמאל  אז 
אמאל מער נוטה לקולא, און דאס איז גורם 
אז קינדער זאלן האבן קשיות, און מחלוקת, 
און דאס קען צושטערן די גאנצע דיסצפעלי"ן 

)משמעת( פון די כתה.

איז  מלמד  א  אז  איז  אמת  דער  אפילו 
פאר  געבן  פארשטיין  צו  זיך  מחוייב  נישט 
ער  אז  ווייסט  מלמד  א  ווען  תלמידים,  די 
א  האבן  דאס  דארף  דאך  ריכטיג,  טוט 
גיין  וועג ער זאל שטענדיג  אויסגעטרעטענע 

אויף די זעלבע מהלך.
געבן  זייער אכטונג  צווייטענס דארף מען 
נישט צו נעמען קיין צד, "צו דאס קינד איז 
גערעכט אדער נישט גערעכט" נאר אויסהערן 
ס'האט  ווער  סיי  עקסטער,  איינעם  יעדעם 
אנגעהויבן, און סיי ווער ס'האט געענדיגט, און 
זיי געבן א געלעגנהייט ארויסצורעדן יעדער 
וואס איהם קוועטשט, אן געבן גערעכט, ווייל 
ביידע האבן טענות איינער אויפן צווייטן, און 
אויב מ'מאכט דערפון א "מר אמר חדא" "ומר 
ס'זאל  אז  מעגליכקייט  דא  איז  חדא",  אמר 

ווערן א "ולא פליגי".
איבריג צו זאגן אז מען טאר נישט ח"ו געבן 
זיין  אז  צוטוהן אקציעס  קינד  עצות פאר א 
און אים  פון אים  זיך אפשאקלען  זאל  חבר 

מער נישט טשעפענען.
אבער וואס דארף א מלמד "יא" טוהן?

איז אויסגעקומען אויף דעם עטליכע וועגן 
וואס מ'קען טוהן בעזר השם.

איז  וואס  גוט  קינד  דאס  אויספרעגן  א( 
ער  וואס  אויסהערן  אים  מעשה?  די  געווען 
אויף  שאלות  אויספרעגן  און  דערציילט, 
די מעשה, כדי ער זאל "פיהלן" אז מען וויל 
נוצן  מען  קען  דעם  אויף  פארשטיין,  איהם 
די 6 שאלות בכדי קלאר צומאכן די מעשה, 

)פארשטייט זיך מ'דארף נוצן שכל(,

1( וואס איז געווען?, 2( ווען איז עס געווען?, 
3( ווי איז עס געווען?, 4( ווער איז עס געווען?, 
5( וויאזוי איז עס געווען?, 6( פארוואס איז עס 

געווען? 
ב( איבערזאגן אין קורצן די מעשה פארן 
קינד, און די אייגענע ווערטער, און נאכדעם 

פרעגן "האב איך גוט פארשטאנען?
דורך  זיין  קען  דאס  מיטגעפיהל,  ווייזן  ג( 

צוויי וועגן,
 1( זאגן אוי וויי, נעבעך וכדו', 2( ארויסזאגן, 
מסתמא  ביישפיל:  צום  איהם,   וועגן  אדער 
צום  זיך:  אויף  אדער  אזוי:  פיהלסטו 
צובראכן.....  געפיהלט  וואלט  איך  ביישפיל 
נישט  וכדו',  פארשעמט......  פארווייטאגט...... 
פארשעמט....."נאר"  דיר  האט  יענער  זאגן 

רעדן וואס דער "קינד" פיהלט.
זיך אויפלעזן  אזוי קענען אסאך מחלוקת 
קען  פעלער  אסאך  ביי  און  השם,  בעזר 
מען  אז  פיהלט  קינד  דאס  גענוג,  זיין  דאס 

פארשטייט איהם און ער ווערט רואיג.
אבער פארשטייט זיך אז דאס איז נאר ביי 
אין  אנגעהויבן  זיך  האט  וואס  קריגעריי  א 
קלאס ביי פרישטיג לאנטש, אויפן באס, וואס 
עס ברעכט אסאך מאל אויס צווישן קינדער, 
אנגעגעסענע  טיפע  א  נישט  ס'איז  וואס 

אנגעווייטאגדיגע מחלוקה.
אופנים  שווערערע  דא  איז  עס  אבער 
וואס די מחלוקה'לע האלט שוין אן עטליכע 
חדשים, אדער אין געוויסע פעלער יארן, ביי 
נישט שייך צו  אזעלכע אופנים איז לכאורה 
מער  סאך  שוין  ס'איז  ווייל  עצות,  די  טוהן 
קינד  דאס  און  מחלוקה,  די  אריינגעגעסן 
וואס מען  רואיג מיט דעם  ווערן  נישט  גייט 
פארשטייט אים. ועוד חזון למועד, ופה תהא 

שביתת קולמסי
קלונימוס זאב גפן
מלמד תשב"ר 
בכתה מכינה לישיבה קרית יואל יצ"ו

      







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















זצאצאינו

עוד בענין הנ"ל
לכבוד מערכת צאצאינו.

אבוא בברכת שלום שלום לרחוק לקרוב 
להמרביץ תורה החשוב מוה"ר קלונימוס זאב 
מחלוקת  בענין  שכתב  מה  על  שליט"א,  גפן 
בין הילדים, וכתב בזה ב' מהלכים. א. לומר 

שלום עלי נפשי. ב. להתערב בין הצדדים.
נפשי,  עלי  שלום  לומר  אין  ודאי  הנה 
אין  עברו  שכבר  בדברים  לטפל  ומאידך 
הספורנו  לשון  ואעתיק  כלל.  לתועלת  זה 
)בראשית ד ו( ויאמר ה' אל קין וגו' למה נפלו 
ראוי  אין  תקנה  איזו  לקלקול  כשיש  פניך, 
להצטער על מה שעבר,  אבל ראוי להשתדל 
וה"נ אין תועלת  להשיג תקון לעתיד, עיי"ש, 

בחקירות אחרי העבר.
בלבו,  צער  הרבה  לו  שיש  בילד  ]זולת 
כל  אויסגעבן(  )זיך  לחוץ  להוציאו  ומוכרח 
המעיק על לבו, אמנם לזה צריך הבנה יתירה[. 
בין  הרוחות  כשנתלהטו  כללי  ובאופן 
בתוך  דרשה  הרבי  יאמר  הכתה,  תלמידי 
האחדות  ומעלות  המחלוקת  בגנות  החדר 
והשלום, והכל בלשון נסתר ולא בלשון נוכח 
ח"ו. ]וביותר עושה רושם אם יש לו להמלמד 
במשך  עובדא  הוה  שבדידי'  מה  מעשה 

השנים[.
דברים  בתקיפות  יאמר  הדברים  ובתוך 
בבחינה זו: אין די כתה האט זיך די 'מחלוקה' 
יעדער מיט  והלאה לעבט  געענדיגט, מהיום 
ובשלוה.  בשלום  אינגלעך  אנדערע  מיט 
דאס  איז  ווייטער  אן  דאס  זיך  הייבט  אויב 
נעמען  מוזן  וועל  איך  און  זאך,  'פרישע'  א 
יעדער  האף  איך  שריט.  ערנסטע  דעם  אויף 
איך  וואס  פארשטאנען  גוט  זייער  האט 
האב גערעדט... כל מלמד על פי דרכו, אבל 

בתקיפות.  
הגבוהות  שבכתות  ]ואף  להציע,  ואמרתי 
זה  לפענ"ד  מ"מ  מדי,  כילדותי  נראה  אולי 
הצעה טובה גם לשם[, שהמלמד יעשה איזה 
יתן  ילד  וכל  ילדי החדר,  סעודה קטנה לכל 
דבר מאכל לכל ילדי החדר, או כדומה לזה, 
החדר  ילדי  שכל  ולמופת  לאות  יהיה  וזה 

אוהבים זה לזה.
והשם יברך את עמו בשלו"ם
מנאי ידידכם
חיים שמואל שווארטץ
מלמד קינדערגארטן וומ"ס 

      

עוד בענין הנ"ל
לכבוד המערכת.

כלל  יש  הנה  הילדים  בין  מחלוקת  בענין 
של 'פעמים שאתה מתעלם' נישט יעדע זאך 
מוז דער מלמד וויסן, און נישט יעדע זאך מוז 
דער מלמד הערן, והרבה פעמים יש טובה אם 
המלמד עושה עצמו כאילו לא ידע, ולא בכל 

דבר בין הילדים יש צורך שהמלמד יתערב.
מחלוקה  ערנסטע  יש  אם  כמובן  אמנם 
המשמר,  על  לעמוד  הצורך  מן  יש  וכדומה, 
הזה  בענין  התלמידים  לב  את  לעורר  וגם 
ע"י שמועס"ן הן בגנות המחלוקת והן בגודל 
ורעות,  והשלום  והאחוה  האהבה  מעלת 

בי בר רב הרבה סיפורים מבני  וכידוע לכל 
זמנינו אשר ראו עין בעין בענין של בין אדם 

לחבירו. 
אהרן  כמעשה  לעשות  הוא  נכונה  עצה 
שהלך  חז"ל  מדברי  לנו  נודע  אשר  הכהן 
מאחד לאחד ואמר לו שהאחר רוצה לחיות 
עמו בשלום, וכה עשה שלום בין איש לרעהו, 
זו יש  שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ועצה 
וזה  ודעת,  בהשכל  הילדים  בין  גם  לעשות 

מועיל מאד.
אמנם יש לציין שלפעמים כשילד אשר הוא 
נרדף בין החברים אשר אינם נמנים בין בעלי 





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















ידצאצאינו

 השאלה היה: )בגליון א( בענין לימוד המוסר
שלום וברכה

לכבוד המערכת החשובה.
נדונו  רציתי להעיר בכמה ענינים אשר 

בגליונות קודמים.
לימוד מוסר

לימוד  בענין  גליון  עלי  הרבה  דנו  כבר 
המוסר, ואמרתי להעיר בזה.

כי  ספק  אין  בו,  שילמדו  ספר  בנוגע   
השפעת המלמד לא תוכל להיות רק אם 
לומד בספר שהוא בעצמו מרגיש בה טעם 
בעצמו  שהוא  זה  ידי  ועל  לימודו,  בעת 
מוצא טעם בספר זה יוכל על ידה להשפיע 
גם לאחרים,  ובכך אין הדעות שוות, וכ"א 
מרגיש טעם בספר אחר לפי תכונת נפשו, 

ועל כן כל ערום יבחר בדעת.
 אכן בגוף ענין לימוד המוסר, יש לחלק 
'מוסר' בכלליות, השקפת  יש  הדברים. א. 
החיים, יסודות היהדות, דת ישראל, שמחה 
בעשיית המצות, גודל הכח שיש לנו לגרום 
נחת רוח להקב"ה וכו' ובהמון ענינים, אשר 
בזה יש הכלל הידוע הנאמר מפי צדיקים 
והיו הדברים האלה אשר  וקדושים עה"פ 
עלינו  לבבך, שחובה  על  היום  מצוך  אנכי 

לומר, וכשיגיע הזמן זה יכנס בלב. 
בהנהגה  הנוגע  המוסר  חלק  יש  ומאידך,   
ענין  המלמד  כשרואה  כגון  ה'למעשה'  בחלק 
אמן,  אמירת  או  בחפזון,  תפילה  כגון  שנזנח, 
עניני בין אדם לחבירו, וכדומה, אשר בזה אופן 
העבודה הוא באופן אחר, וזה על ידי 'באגלייטן' 
אם  להשגיח  ואח"כ  זה,  על  לעורר  למעשה, 
מילאו את  תפקידם כראוי, ושיהיה לו פרסים 
לכל  וליתן במתנה  קטנים למשוך את לבבם 
מי שהצטיין בענין זה, ומזמן לזמן ליקח נושא 
אחר אשר יש לעבוד ע"ז ולעשות מצב מענין 
זה באופנים שונים, ואויר בכתה בענין זה, אשר 

באופן כזה יצליחו בזה.
המלמד רק עוזר להילדים למלאות רצונו

מה  עיניו  לנגד  להעמיד  לו  יש  המלמד 

התלמידים  חובת  בעל  הגה"ק  שכתב 
בהקדמה לספרו וז"ל, לא די ללמד את הנער 
רק שחוב עליו לשמוע בקול המחנך ותו לא, 
כי לא יועיל בזה לבד, כי לסוף יראה את רבו 
הוא  העיקר  כנ"ל,  עליו  זר  ועריץ  למתנגדו 
הנער  שהוא  שישמע  זו  דעה  בלבו  להכניס 
בעצמו הוא עיקר המחנך, לא קטן ונער הוא, 
רק נצר מטע ד' בכרם ישראל הוא, ועליו הטיל 
ה' חוב זו לגדל ולחנך נצר זה, רק כיון שהוא 
עדיין לא יודע מה לעשות, עליו לשמוע בקול 
שהוא  להבין  הנער  את  וישכיל  ורבו,  אביו 
בעצמו הוא המחנך, ועליו מוטל החוב לגדל 
לשאול  שבא  מי  כמו  ישראל,  איש  ולחנך 
שאלה בעניני איסור והיתר, שהדיין הוא רק 
המורה מה כשר ומה לא, אבל עיקר העושה 
האחריות  מוטל  שעליו  הבית  בעל  הוא 
ועיי"ש  האסור,  את  ושישליך  כשר,  שיהיה 
והנה כשנלך במהלך הזה, שהילד  בדבריו. 
עוזרים  רק  ואנחנו  עצמו,  את  המחנך  הוא 
לו, וכל השפראך שלנו להילד יהיה באופן 
וואויל,  זיין  דאך  ווילסט  דו  כזה,  ובלשון 
צוקומען דערצו, הרבה  דיר העלפן  לאמיר 
יעזור לנו להשפיע על הילד, ושלא יראה את 

המלמד כשונא שלו. 
שיעור מיוחד לחלשים

מאת  מאמר  ג'  )גליון  הקודמים  בגליונות 
במדור  ד'  ובגליון  שפיטצער,  יצחק  יחיאל  הרב 

לעשות  אם  בענין  דנו  למערכת(  מכתבים 

שיעור קצר לילדים חלשים, הנלענ"ד בזה. 
לעשות  שאין  בודאי  השנה  בתחלת  הנה 
כן, כי הילדים נשברים מזה, והאופן איך 
לעשות כן הוא רק באופן כזה, שמתחלה 
ניתן לו שיעור ככל ילדי הכתה, וכשנראה 
כוחותיו  לפי  ואינו  מאד  מתייגע  שהילד 
לגמור כל השיעור, נסבב כן שהוא בעצמו 
יתאונן כי אין בידו לגמור כל השיעור וכו', 
ואנחנו נשתדל בכל כוחינו לגמור עמו את 
ולאחר  היכולת,  בכל  לו  ולעזור  השיעור 







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















יגצאצאינו

)קמץ סתם( ָאז  )קמץ פתוח(  ָאי )קמץ לפני יוד( 

יתרחש  פעמים  שהרבה  תראה  וכשתעיין 
כגון דא. ויש שמחליף שני אותיות. ותראה 
שברוב פעמים הוא נמצא בשוא נח, שהוא 
הראשון  האות  לפני  השני'  האות  אומר 
כללי  בכל  פראבלעמען  לו  שיש  ונראה 
)וכשאומרים בלי ניגון במתינות ישפר גם  העברי 
בכלל  יודעים  אינם  גם  ילדים  והרבה  זה( 

שהנקודות בׁש או בשׂ הוא במקום החולם.

לידע  שטוב  עצות  כמה  ואכתוב 
ומונעים  הילדים  עם  תהלים  כשאומרים 
בזה שיבושים ויעזור להתלמידים לאמרו 

בדיוק:

בניגון  תהלים  לומר  שלא  טוב  א( 
בניגון  אותו  אומרים  שאם  מפני  והטעם 
וזה  ביחד,  מילים  כמה  לחטוף  צריכין 
וגם שהילד  כדבעי.  העברי  מזיקו מלומר 
אינו מדייק היטב בהמילים ואומר מבחוץ 
מרגילו  ואינו  זמר.  איזה  מזמר  כאילו 
לומר תהלים כדבעי. וצריך לאמרו בנחת 

ובמתינות.

הפסוק  אומר  שהתלמיד  בזמן  ב( 
הפסוק  חוזרים  הילדים  ואח"כ  ביחידות 
הילדים.  עם  יחד  יאמר  שהמלמד  טוב 
נותן  המלמד  שבזה  משום  הוא  והטעם 
העברי-פראבלעמען  עם  שהילד  הזדמנות 
ולתת לב האיך לבטא היטב  יכול לשמוע 
אם  כגון  בזה,  להתלמיד  שדי  )ופעמים  המילים 
הפה(  מוצאות  הה'  ולבטא  לחלק  קישוים  לו  יש 

וכן טוב שהרבי יאמר מפעם לפעם הפסוק 
לפני התלמידים והתלמידים יאמרו אחריו.

ג( בזמן שהילדים חוזרים הפסוק יעמוד על 
המשמר ויזרז התלמידים עם הפראבלעמען 
לעיין היטב האיך לבטא המילים והנקודות. 
לו  ויש  פרעשע"ר  מכל  פנוי  לבו  שאז  לפי 
האיך  לב  ולתת  בהמילים  להסתכל  פנאי 
לבטא כל מילה עם הנקודות, וכשיגיע תור 

היטב  לאמרו  יכול  הפסוק  לומר  זה  הילד 
בלי שיבוש בעזה"י.

הדבר  וברור  גדול,  במתינות  לומר  ד( 
בהכתה  תהלים  שאומרים  שבזמן 
במתינות יכול להשתנות המצב של הילד 

מהיפך להיפך.

ה( טוב לעשות הקדמה קצרה. כי בכללי 
העברי יש כמה מהכללים שהמלמד יכול 
לעזור בלי שום קישוי, כגון שיכול לעזור 
כגון  הכללים  על  קצרה  חזרה  ולעשות 

כללי השוא או הקמץ וכו'.

שהיא  שהשוא  להילדים  לומר  יכולין 
נע,  שוא  תמיד  היא  התיבה  בתחילת 
נח  היא  פעמים  רוב  התיבה  ובאמצע 
)ולבד  נע  שוא  שהיא  מקומות  מה'  חוץ 
וחוזרים  שלומדים  גדולה  מעלה  בזה  יש  מזה 

העברי  כשלומדים  כי  ברבים,  העברי  כללי  על 

יתביישו  לא  ברבים  בכלליות  התלמידים  עם 

לומר  טוב  ובכלל  עזרה,  הצריכים  התלמידים 

להתלמידים שאינו בושה לומר עוד הפעם עברי, 

כמו שאינו בושה ללמוד בכל השנה את החומש 

עוד הפעם, והטעם שהשכחה מצויה והיא טבעי 

האנושי(.

"תהלים  לאור  יצא  שעברה  בשנה  ו( 
הקדושים  מוסדותינו  ע"י  נעורי"  אלוף 
ראובן  חיים  ר'  הרה"ג  המנהל  בעריכת 
ויש בו חזרה על כל  שעהנברוין שליט"א, 

הכללים של עברי בכל עמוד ועמוד.

לעזור  האיך  מהלכים  עוד  יש  בודאי 
שיפתחו  ואקוה  בעברי,  התלמידים 
על  הם  גם  ויעלו  מעיינותיהם  המלמדים 
ויהנו  להתלמידים,  לעזור  האיך  הכתב 

מהם עצה ותושי'.
משה אביגדור עקשטיין
מלמד בכתה ד', 
ת"ת תו"י דסאטמאר וומס"ב

      





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















חצאצאינו

המידות טובות, ויש לו יד בכל מחלוקת, ואף 
יש כשההוא התחיל בהמחלוקה ואין רואים 
עליו שום לימוד זכות, שיש להשתדל לעזור 
לו בכל מה שאפשר, וכמובן שהוא נושא רחב 
בפני עצמו הטעון אריכות, ועוד חזון למועד, 
שאר  מפי  זה  בענין  ולקרוא  לשמוע  ונשמח 

המלמדים החשובים.
בברכת יברכך ה' בבני"ם וישם לך שלו"ם 
אלכסנדר נחום גאטליב
מלמד כיתה ז'
סניף בנין הירש-ג"ב-לאנדא קרית יואל

      

עוד בענין הנ"ל
בענין מחלוקת שלא לשם שמים בין ילדי 
ישראל קדושים ובנין נערים סתירה אמרתי 
שראיתי  ענינים  כמה  הנלפענ"ד  את  להציע 

בזה מתוך הנסיון.
א. בענין זה יש כח לכמה ילדים להשפיע 
צורך  אין  ולפעמים  התלמידים,  שאר  על 
זיך  זאלן  'זיי  ילדים  כמה  על  רק  לעבוד 
ברעכן', ולפעמים אפשר להשפיע עליהם ע"י 
הסבר בגודל כח ומעלת הותרנות שאין דומה 
לה, ועד כמה הוא חשוב לפני הקב"ה, ובעצם 
שויתר,  אחרי  עצמו  לאדם  שיש  ההנאה  גם 
וע"י שנשפיע עליהם הם ימשכו אחריהם כל 

הכתה בס"ד. 
לחקור  הכוחות  להמלמד  יש  אם  ב. 
להוכיח  יוכל  המחלוקת,  ושורש  יסוד  אחרי 
להילדים שעל פי רוב הוא רק דמיון ולהוציא 
ואף אם הוא  על השני.  השנאה מלבם אחד 
שנאה,  איינגעגעסענע  א  לדאבונינו  לפעמים 
מכל מקום אם הולכים אחרי השורש יוכלים 
דאינשי  בפומיה  מרגלא  כי  ואם  זה.  לעקור 
שהילדים הם אכזריות'דיג פאלק, מכל מקום 

יכולים לדבר על לבם ולהצליח בזה. 

של  במצב  שאף  בחוש  נראה  כהיום  ג. 
הסתר פנים ל"ע שאנו חיים בה, מ"מ בענינים 
להסביר  ויכולים  זאכן,  אפענע  רואים  אלו 
בין אדם  להילדים עד היכן מגיע הפגם של 

לחבירו ע"י סיפורים כאלו.
הערשל'ע  רבי  אדמו"ר  מכ"ק  מקובלני  ד. 
מספינקא זצ"ל, כשהיה עסוק לתווך בין שני 
צודק,  אינו  אחד  אם  אף  כי  אמר  אדם,  בני 
יש למצוא איזה נקודה קטנה בו הוא צודק, 
ועל  אליו,  כשמדברים  מזה  מצב  ולעשות 
צודק  שהוא  הרגשה  לו  כשנותנים  כך  ידי 
אפשר  ובזה  אולם  של  כפתחו  לבבו  נפתח 
למצוא מסילות בלבבו ולגרום השלום. וה"נ 
המציאות הוא אצל הילדים כן, ואף אם ילד 
אינו צודק, יראה המלמד למצוא אצלו איזה 
נקודה להראות לו שבזה הוא צודק, ועל ידי 
יש  ]וכמובן  אותו.  להרגיע  הפתח  ימצא  כך 
ישתמש  שלא  ובתבונה,  בחכמה  אליו  לדבר 

בזה נגד הילד השני, וד"ל[. 
בברכה שתהא למשמרת שלו”ם
שמואל דוד יודא הלוי הורוויץ
 מרביץ תורה כיתה ב' וומ"ס      

      

השאלה היה )בגליון ד'( בענין האכילה אצל הילדים:
לכבוד מערכת צאצאינו החשובה הי"ו

איך  וויל  קינדער,  די  ביי  עסן  בנוגע 
נסיון,  מתוך  נקודות,  עטליכע  אנמערקן 
אלץ מלמד וואס באגלייט די קינדער זה 
רבות בשנים ביים עסן ב"ה. עס ליגט אונז 

דערביי,  קינדער  די  העלפן  צו  פליכט  א 
סיי אלץ חינוך אויס, און סיי זיי זאלן עסן 
צו די זעהט האבן כח צו די לימודי קודש 

ועבודת ה'. 
די מציאות האט באוויזן אז אויב מען 







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















טצאצאינו

לייגט זיך אריין אינעם ענין קען מען זייער 
מצליח זיין. דאס הייסט,  אז דער מלמד 
רעדט  צו די קינדער אין חדר אז יעדער 
'מוז' עפעס עסן, ער זאל האבן כח וכדומה. 
די  פאר  גלוסט  עס  וואס  נאר  נישט  און 
מויל דארף מען עסן,  און מען זאל מעורר 
און  ארץ,  דרך  מיט  זיצן  זאלן  מען  זיין 

זאל  עסן  בשעת'ן 
על  עומד  זיין  מען 
דאס  העלפט  גבם, 

אסאך ארויס.
אויב  זעלבע  די 
דרייט זיך א מלמד 
טישן,  די  צווישן 
אנצייגן  טוט  און 
קינדער  די  פאר 
אלץ  איז  עס  וואס 
אנגעגרייט,  דא 
אן  זיי  ווייזט  ער 
ער  אויסוואל, 
עסן  די  טיילט 
צו  חביבות  א  מיט 
מאכט  קינדער,  די 
דאס אז די קינדער 
מיטן  עסן.  זאלן 

אין  אטמאספער  געשמאקע  א  מאכן 
לאנטש רום איז מען אסאך מצליח.  

זיי  ממש  אויס  נישט  פעלט  עס 
ווייזט  מציאות  ]די  מויל,  אין  אריינלייגן 
שטיין  אבער  נישט[,  העלפט  צווינגען  אז 
די עסן,  זיי באגלייטן בשעת  דערביי און 

מאכט אויס א גרויסער חילוק.
הרה"ח  לטוב  האיש  אותו  זכור  ברם 
מו"ה דוד לייב גרינפעלד ע"ה מפה קרית 
יואל, מנהל בית התבשיל אצל הבחורים 
רבות בשנים  וואס ער איז געווען א יחיד 
א  געהאט  האט  וואס  דעם,  אין  מומחה 
קינדער  וואס  מאכלים  נעמען  צו  הבנה 
און  דערצו,  צורירן  געוואלט  נישט  האבן 
עס געבן אויף א געוויסע וועג, עס זאל זיין 

געשמאק, און געמאכט אז יעדער זאל זיך 
יעשו,  וכן  ילמדו  וממנו  דערצו,  צוכאפן 

יהא זכרו ברוך.
מען דארף אבער געדענקען א כלל, אז 
מיט אלע פעולות, וועט זיך אלץ מאכן א 
וועלן  וואס  קינדער  פון  מיעוט  געוויסע 
אין  געבט  מען  וואס  עסן  די  עסן  נישט 
האבן  זיי  חדר..., 
בליק  שלעכטן  א 
וואס  עסן  די  אויף 
חדר  אין  גיבט  מען 
מאיזה טעם שיהיה, 
עס  און  ואכמ"ל. 
נישט  העלפט 

גארנישט.
דארף  מען  וואס 
שטיין  יא  אבער 
און  המשמר,  על 
דארף  דעם  אויף 
מען דער מלמד זיין 
נישט  שארף,  זייער 
קינדער  אז  צולאזן 
אוועקמאכן  זאלן 
מען  וואס  עסן  די 
איז  צואמאל  גיבט. 
דא איינער וואס איז א הויפט אין קלאס 
און ער גיבט א מאך אוועק דאס עסן, און 
נישט  דערנאך  שוין  קענען  קינדער  אלע 
עסן, בשביל מה יאמרו..., דערפאר דארף 

מען אויף דעם זייער אכטונג געבן.
כדאי  נישט  איז  דעתי  לפי  מזה,  חוץ 
אז א מלמד וואס האט מערערע קינדער 
פארנומען  זיין  זאל  רום,  לאנטש  אין 
עסן,  אייגענע  ברענגען  נישט  מיטן 
האט  מען  וואס  נאכגיין  מיטן  און 
נישט מצליח  ווייל מען איז  געברענגט, 
די קאפ  נעמט אוועק  דערמיט, און עס 
עסן  דאס  אנפירן  פון  הצלחה  פונעם 
נישט  איז  עס  וכדומה,  בענטשען  און 
נאר  דערין,  אריינצולייגן  זיך  כדאי 

האחריות לחנך ילדי 
ישראל במידי דאכילה

מישראל  ואחד  אחד  כל  על  מוטל 
להדריך בניו תיכף בקטנותם שעדיין אין 
לפתח חטאת  והוא  טוב  יצר  בהם  ניתן 
רובץ וכל עשיותיו הן מעשה יצר הרע, 
עליהם  להשגיח  להדריכם  צריך  לכן 
שלא יהיו קשה עורף וכעסן רק שיהיה 
מתון וכשאין רוצה לאכול איזה דבר, על 
להניעו  כדי  דוקא  שיאכל  לכופו  האב 
לו  החריש  ואם  הזאת,  הגרוע  ממדותיו 
האב פעם אחת ושתים אזי הוא מרגיל 
מתגבר  יום  ובכל  זו  במדה  עצמו  את 
והולך בו ונשאר בו כל ימיו כעסן וגאה, 

עיי"ש בדברי קדשו.
מאור ושמש - מטות





           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















יבצאצאינו

השאלה היה: )בגליון ג'( בענין אמירת העברי

לשבח  הנודע  צאצאינו  מערכת  לכבוד 
ולתהלה ובפי ישרים תתרומם וכו' 

המלמדים  פלפלו  העבר  בגליון 
מה  בענין  "עברי"  של  בהנושא  החשובים 
שיבוש  איזה  מילד  כששומעין  לעשות 

בעברי.

כיון  שבשתא  חז"ל  אמרו  כבר  הנה 
דעל על, ובכגון דא בודאי שייך כלל הזה, 
ובפרט כשמתפללין צריכין להיזהר שלא 
ולא  השיבושים  עם  להתפלל  להתרגל 
יעמוד בזה עד זיבולא בתרייתא, )בפרט אם 
הטעות בא מחמת עצלות וחסרון התבוננות והילד 
המותר  מן  חלש  ילד  הוא  ואם  העברי.  כללי  יודע 
שעורר  וכמו  ביחידות  אלא  לתקנו  שאין  לבאר 
המנהל הרה"ג ר' יוסף בנימין שטערן שליט"א בגליון 

העבר(.

אבל יש לדון בזמן שהילדים אומרים 
האם  בברירות,  לומר  להרגילם  תהלים 
או  ומיד,  תיכף  החלש  הילד  לתקן  טוב 
שלא  כדי  השיבושים  עם  שיאמר  מוטב 
ונלענ"ד  מהרגילו,  יפסיקו  ולא  לבלבלו 
דהכלל הנחוץ מאוד לאמירת עברי הוא 
המתינות ושהילד לא יבוהל ושלא ילקח 
הרואיגקייט ממנו, ע"כ אם הוא אומר עם 
ומיד,  תיכף  לתקנו  שלא  טוב  שבושים 

אלא מפעם לפעם לפי מצבו. 

יעיין  תהלים  כשאומרים  פעם  ובכל 
)ועצה  השיבושים  מהו  לדעת  לב  ויתן 
ויחשוב מהו הסיבה  טובה לרשום לעצמו( 

לנסותו  טוב  וגם  בשיבושים  שאומר 
העברי  כללי  יודע  אינו  אם  בפרטיות 
באמירת  חסרון  לו  שיש  רק  או  בכלל 
לצמצם  יכולין  ובזה  וברגילות.  העברי 
צריכין  אם  הילד  עם  לטפל  האיך  א"ע 
וגם אפשר  וכדומה או לא.  סיוע מיוחד 
הילד  את  יאמד  והוא  למומחה  לשלחו 
אם הוא צריך עזר גדול או מה שאומרים 

בהכתה די לו.

של  סיבות  וכמה  כמה  כאן  ואציין 
שהוא  סיבות  איזה  יש  ומהם  שיבושים 
יכול  והמלמד  מאוד  קטן  דבר  ממש 
שבזה  פרטי.  לימוד  בלי  בהכתה  לעזרו 
דרגא  באיזה  לנסותו  אפשריות  יהי' 
בהרגילות  לו  די  ואם  הוא  הפראבלעם 

שאומרים בחדר. 

ואפרט זה בכמה סעיפים:

א( שאינו יודע כללי העברי )והוא בודאי 
צריך עזר פרטי(.

מחלקי  אחד  בביטוי  קושי  לו  שיש  ב( 
הוצאת הפה )איזה מהמילים אומרים בשפתיים, 
ואיזה מהמילים אומרים בהלשון, ואיזה בהגרון וכו' 

וכו', ובזה יש מקום לשפרו גם כשאומרים בהכתה 

ברבים ברגילות(. 

ג( שממהר לומר ואינו שם על לבו לומר 
התהלים(  כשמנגנים  ביותר  מצוי  )וזה  בברירות 
מסתכל  הוא  התיבה,  שאומרים  ובזמן 

ומעיין בתיבה הבאה.

ד( שיש לו בושה לומר ברבים בפני כל 
התלמידים ויש לו לחץ מהסביבה.

יש  ובאמת  רגילות,  חסרון  לו  שיש  ה( 
לו ידיעה בהכללים )ולפי ראות העין רק נראה 
שאינו יודע הכללים, ופוק חזי האיך כמה מהגדולים 

והיוצרות  הפיוטים  כשאומרים  קישויים  להם  יש 

וכדו'(

התיבה  שיודע  בעצמו  מדמה  הוא  ו( 
שבא )כגון במקום לנצח יאמר למנצח( - 
ובזה טוב לומר להילד שיאמר עוד הפעם 

הפסוק וידייק היטב.

ז( ויש שיודע רוב הכללים, ויש לו חסרון 
כגון השוא, מתי  כללים מסוימים  באיזה 
או  נע.  שוא  אומרים  ומתי  נח  אומרים 
ָא  בהקמץ  חילוקים  השלשה  יודע  שאינו 







           

          



         

          

          

        

         

          











         



       





        



  





 





 



 

 


















יאצאצאינו

עס נישט ביים טוהן, אבער בעצם גייט ער עס 
טוהן, אזוי מאכט איהם בע"כ מסכים זיין אין 

פרינציפט אז ער מוז טוהן.
מאכן  צו  זיך  עצה  אן  דא  איז  אמאל 
כאילו מען הערט בכלל נישט, מען מאכט 
כאילו  זאץ,  דעם  פון  וויסנדיג  נישט  זיך 
מען האט דאס כלל נישט געהערט, או מען 
גייט אן ווייטער. 'פעמים שאתה מתעלם'. 

נישט אפלאכן פונעם קינד
וואס מען דארף אבער נזהר זיין, מען זאל 
נישט 'אפלאכן' פונעם קינד, דאס איז אזאך 
וואס איז שוין קיינמאל נישט געווינטשן צו 
ברענגען  קען  און  שהוא,  אופן  בכל  טוהן, 

נישט קיין גוטע רעזולטאטן.
דינוקא  שותא  וואס  דא  איז  אמאל  און 
די  אז  זיין  קען  עס  און  דאימיה,  או  דאבוה 
אויסדרוק  דעם  נוצן  אינדערהיים  עלטערן 

כסדר, און פון דארט האט עס די קינד גענומען, 
אזוי אז דער קינד זאגט דאס פשוט נאך. במילא 

דארף מען זיין פארזיכטיג דערין.
ביי גרעסערע קינדער

ווען דאס קינד איז גרעסער קען מען שוין 
מסביר  שוין  קען  מען  שכל,  זיין  צו  רעדן 
יולד'.  לעמל  'אדם  פארשטאנד  מיט  זיין 
פון  פוילקייט,  פון  הרע  יצר  א  איז  דאס 
קענען  גרויסע  די  און  באקוועמליכקייט. 
פליכטן  זייערע  פון  פטר'ן  ווען  אויך  זיך 
אבער דאס אונזער תפקיד אויף דער וועלט, 
וכדומה. )אין ספר ארחות צדיקים שער העצלות 

קען מען טרעפן רעיונות איבער דעם ענין(. 

בברכה
עזרא בנעט 
מרביץ תורה במוסדותינו הק' בבני ברק,

      

עוד בענין הנ"ל
הנה בכל דבר יש לאדם 'בחירה' כפי הנודע, 
לצד אחר,  הכח  לו  ויש  זה  לצד  הכח  לו  שיש 

ועליו לבחור בטוב. 
אמנם אצל ילדים לא כולם הם בעלי הבנה 
להבין שענין זה הוא בידו 'לבחור', ותלוי הדבר 

בבחירה שלו מה שעליו לעשות.
על כן יש לנו עצה ותחבולה להסביר להילד 
כן  זה  שבאופן  כעת,  משכלו  נמוך  אחר,  אופן 
יבין שהבחירה הוא בידו, ואז כשיבין שהבחירה 
הוא שלו, בעז"ה יבחר בטוב. ]לפעמים הילדים 
ובדעת  בהבנה  אבל  בשנים,  גדולים  אכן  הם 
הם בשני שנים פחותים מכפי גילם, ולפעמים 
לא מבינים כלל מה שמדברים אליהם, רק אם 

מקשרים הדבר לפי הבנתו, ואז מבין[. 
מחנכים  ח'  בכתה  לזה:  דוגמא  ואנקוט 
הילדים להתפלל במנין, ובמילא יוצא שצריכים 
להתפלל בצותא חדא עם כל המתפללים, כדי 
אמנם  במנין,  יתפלל  עשרה  שמונה  שבתפלת 
נערווען  קיין  נישט  האב  איך  אומר  הילד 

להתפלל בצותא חדא, ולא איכפת ליה אם לא 
יגיע לשמו"ע במנין.

הדבר  שזה  הבנה  לו  אין  הילד  זה  והנה 
הוא נסיון אצלו ובידו לעשות הבחירה, אמנם 
כשיאמר לילד באופן זה: בכתה ח' מתפללים 
במנין  להתפלל  ירצה  לא  אם  אבל  במנין, 
יכול לילך ללמוד בכתה ו' ששם אינם צריכים 
מה  כעת  הבחירה  לעשות  ועליו  כן,  להתנהג 
הוא רוצה לעשות, אם 'להמשיך להיות בכתה 
ח'' וכפועל יוצא מזה יצטרך להתפלל, או יבחר 
להתפלל,  שא"צ  נמוכה'  בכתה  'שילך  בזה 
ובדרך כלל באופן כזה יבחר לטוב ולא יחזור 

על פתגם זה.
ומזה  הרעיון,  להבין  אחת  דוגמא  ונקטתי 
נלמוד על השאר. ויהי רצון שנזכה כולנו לבחור 

בטוב.
בכל חותמי הברכות
חיים שמואל שווארטץ 
מלמד קינדערגארטן וויליאמסבורג
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וכו'.  עסן  עצם  אינעם  קאפ  אריינלייגן 
]ווי פארשטענדליך א מלמד ביי זיך אין 
כתה, אדער א מנהל ביי זיין אפטיילונג, 
און ער קען קעיר נעמען דערפון, הרי זה 

משובח[.

הצלחה וברכה וסייעתא דשמיא
מנאי 
אלכסנדר נחום גאטליב 
כיתה ז סניף בנין הירש-ג"ב-לאנדא 
בת"ת בקרית יואל

      

השאלה היה: )בגליון ד'( בענין פתגם הילדים 'איך האב נישט קיין נערוון'

יואל  הר"ר  בגליון העבר שאל המלמד 
הילדים  מענה  בנוגע  שליט"א,  קארנבלי 
שאיננה  דבר  איזה  ממנו  כשמבקשים 
רוצה לעשותו ואומר 'איך האב נישט קיין 
נערווען, איך האב נישט קיין געדולד' מה 

הדרך בזה ואכתוב מה שנראה לי בס"ד.
עד שיאמר רוצה אני 

לעזט  מען  וויאזוי  רעדט  מען  איידער 
אונז  פאר  מיר  דארפן  פראבלעם,  דעם 
וויסן אז דער קינד זאגט דעם אמת. און 
דאס איז נאטירליך און נארמאל, עס איז 
און  טוהן,  נישט  לאזט  וואס  יצר  א  דא 

דאס איז דער מציאות.
עס איז באקאנט די מעשה ביים הייליגן 
דברי יחזקאל דער שינעווער רב זי"ע וואס 
האט אלץ געזאגט ער וויל נישט קושן די 
ספר תורה, און דער עולם האט דאס נישט 
גוט אנגעקוקט, האט אבער זיין הייליגער 
מען  אה,  געזאגט  חיים  דברי  דער  טאטע 
הוה,  )וכן  אמת  איש  א  זיין  וועט  ער  זעט 

כנודע(.

מיר  זענען  הארץ  אויפן  אפילו  נאר 
מען  און  קינד,  אויפן  הבית  בעל  נישט 
טארן  העלפן,  צופיל  נישט  אויך  זיך  קען 
מיר אלץ מצות חינוך דאס נישט צולאזן, 
א  מיט  באקעמפען  דאס  דארף  מען  און 
זיך דער קינד  געוויינט  שארפקייט. אויב 
קינד  דאס  באקומט  אויסרייד,  דעם  צו 
אין די הענט א גוטע תירוץ, און א פיינעם 
טוהן  צו  פון  ארויסצודרייען  זיך  געווער, 

יעדן פליכט אין לעבן.

כופין אותו 
איז  באהאנדלען  צו  דאס  וויאזוי  בנוגע 
זיבן- פון  קינד  א  פון  זיך  רעדט  אויב  אזוי. 

אכט יאהר ביז די צעהן יאהר, קען מען נישט 
האנדלען דערויף מיט 'שכל'. נאר פשוט זאגן: 
איך וויל נישט הערן דעם ווארט. האסט נישט 
נישט  געדולד, האסט  אן  טוה דאס  געדולד 
וכדומה. און לפעמים  כח, טוה דאס אן כח 
אפילו קנסענען וכדומה. דאס איז דער הסבר 
וואס חז"ל זאגן כופין אותו עד שיאמר רוצה 
ז"ל(,  הרמב"ם  בדברי  בזה  שדנו  מה  )וכנודע  אני 
נאכן  אני  רוצה  שווערער  א  איז  עס  טראץ 
צווינגען, זעהט מען אבער אז דאס עצם זאגן 
מען  און   , גוט  נישט  איז  נישט"  וויל  "איך 

צווינגט איהם יא צו זאגן 'רוצה אני'.
טו(  כב  )משלי  פסוק  אין  פשט  איז  דאס 
ֶבט מּוָסר ַיְרִחיֶקנָּה.  ִאוֶֶּלת ְקׁשּוָרה ְבֶלב ָנַער שֵׁ
דערווייטערן  מען  קען  כפיה  מיט  נאר  אז 

דעם אוולת אין הארץ פון די קינדער.
נאך עצות

אמאל איז דא נאך עצות, עס צו מבטל 
זיין מיט א געלעכטער וכדומה, ווען דאס 
קינד איז פארנומען מיט עפעס אנדערש, 
קריגן  צו  זיך  זעה  איך  איהם,  מען  זאגט 

און שפילן האסטו יא אסאך געדולד.
וויכטיג דער קינד  נישט  אמאל אויב איז 
זאל טוהן די זאך אויף דער מינוט, קען מען 
שפעטער  אז  האלט  ער  אויב  פרעגן  איהם 
וועט ער עס יא קענען טוהן, דערמיט איז מען 
'מבטל' זיין 'נישט רצון', און מען מאכט עס 
כאילו נאר יעצט אויף דער מינוט האלט ער 


