
    

בית המדרש גם במצרים
ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו. מהו, אמר ר' 

נחמיה להתקין לו בית תלמוד שיהא שם מורה תורה, שיהו 

השבטים הוגים תורה.
)תנחומא ויגש סי"ב(

עצה לזכרון – לימוד בבהכנ"ס ובביהמ"ד
אמר רבי יוחנן: ברית כרותה היא שכל היגע תלמודו בבית 

הכנסת לא במהרה הוא משכח.
)ירושלמי ברכות פ"ה ה"א(

"אין ללמוד יחידי בבית הכנסת, אלא בבית 
המדרש בחבורה"

ברית כרותה שכל היגע בתלמודו בבית הכנסת לא במהרה 

אין  בעיר  המדרש  בית  שאין  במקום  כן  ועל  משכח .  הוא 

לאדם ללמוד בביתו, אלא בבית הכנסת שמתפללים בו;

אבל כשיש בית המדרש בעיר, אין ללמוד יחידי בבית הכנסת, 

אלא בבית המדרש בחבורה, שנאמר חרב על הבדים ונואלו 

חרב על שונאיהם של ישראל שיושבים בד בבד ועוסקים 

שאין  ונואלו,  שנאמר  שמטפשין  אלא  עוד  ולא  בתורה, 

התורה נקנית אלא בחבורה, ואמרו חכמים עשרה שיושבים 

ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלקים נצב 

בעדת אל, ואין עדה פחותה מעשרה.

בבית המדרש במקום שלומדים,   ויש להם להתפלל בצבור 

שקדושת בית המדרש גדולה וחמורה מקדושת בית הכנסת.

)שו"ע אדמו"ר הזקן הל' ת"ת פ"ד ה"י(

הלימוד  היכל  של  פתיחתו  לרגל  מוקדש  זה  גליון 
כבר  ת"ל  משכונתנו  שרבים  יצחק",  "תפארת 
המצויים  המעלות  מריבוי  ונהנים  משתמשים 
נבחר  לקט  לאור  מוציאים  הננו  ובזה  בהיכלנו, 
מעלת  בגודל  נשיאנו  רבותנו  ומדברי  ממאחז"ל 

הלימוד במקום תורה דוקא.

במבט ראשון אין נראה כל הבדל היכן הוא הלימוד, 
אין  שני  מצד  בעצמו.  הלימוד  הוא  העיקרי  הענין 
ספק כי לאחר העיון בליקוט שלפניכם יווכח כי מעלה מיוחדת יש 
ללימוד דוקא בבית המדרש, ד' אמות המיוחדות ללימוד התורה. 
)אף שכמובן בכל מקום שאדם נמצא וודאי מחוייב הוא ללמוד אם 
רק יש לו אפשרות לכך - מ"מ עיקר הלימוד צריך להיות במקום 

תורה כמבואר בפנים(.

בהזדמנות זו נביע שוב תודה חמה לנגידים שנדבם ליבם לתרום 
להקמת ההיכל ר' אברהם ור' שמעון בארבער, ר' דוד סלאגער - 
ובני משפחתם, וכן לכל שאר התומכים והמסייעים להקמת ההיכל 
ולעבודת הקודש במשך השנה בכדי להגדיל תורה ולהאדירה. יהי 

רצון שיתברכו מן השמים בכל מילי דמיטב.
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להקדיש גליונות נוספים – נא להתקשר למספר שלמעלה

ממאמרי רז"ל

כי הם חיינו
תשרי תשע"א • גליון מס' י"ג עלון לעידוד לימוד התורה בקרב אנ"ש

ב״ה

מעלת הלימוד במקום תורה

אחת הסיבות העיקריות בחלישות מצב היהדות אצל 
היראים הוא מה שהיראים משתדלים להעלים ולהסתיר 

כל חלקי טובה שלהם, כמו גם מי שנדבה רוחו אותו לעסוק 
 בתורה הוא בחדרי חדרים דוקא לבל יתראה החוצה

)אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' רע"ח(

העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת



    

"והרוצה ללמוד בפני עצמו 
 הרשות בידו 

אבל בבית המדרש דוקא"
בכללו,  הענין  אל  מאד  נחוץ  עוד  אמנם 
התורה  בעסק  יתחזקו  הגדולים  גם  אשר 
כאשר הי' בשנים הקודמים, אשר כל בעל 
לבית  בא  יום  בכל  עסקו  גמר  אחר  עסק 
והכרח  ערכו,  לפי  כאו"א  ולמד  המדרש 
לחדש  היהדות  למצב  כעת  הוא  גדול 
הישנות שכאו"א מחויב לבוא בזמן קבוע 
לבית המדרש והי' א' שיאמר שיעור גמר' 
עצמו  בפני  ללמוד  והרוצה  פוסקים,  או 
דוקא,  המדרש  בבית  אבל  בידו  הרשות 
בחוץ  יהודי  יהי'  היהדות  עניני  בכל  וגם 

ובגלוי דוקא.
אחת  אשר  במכתב  כבר  בארתי  וכאשר 
מצב  בחלישות  העיקריות  הסיבות 
שהיראים  מה  הוא  היראים  אצל  היהדות 
חלקי  כל  ולהסתיר  להעלים  משתדלים 
רוחו  שנדבה  מי  גם  כמו  שלהם,  טובה 
חדרים  בחדרי  הוא  בתורה  לעסוק  אותו 

דוקא לבל יתראה החוצה
)אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' רע"ח(

להרגיש ה'תורה' שבו – ע"י 
הלימוד ברבים ובביהמ"ד דוקא!
ובדרך כלל טוב יותר הלימוד – הן בנגלה 
ובבית  דוקא  ברבים   – בחסידות  והן 
"הסכת  בענין  וכמבואר  דוקא,  הכנסת 
ושמע ישראל עשו כתות ועסקו בתורה", 
וזהו הסכת ושמע ישראל, 'הסכת' דכאשר 
תעשו אגודות להתעסק בתורה, אז 'שמע 
ישראל', הוא הבטחה אז עס וועט זעך בא 
שבו,  'ישראל'  דער  הערין  דער  יעדערין 
ישראל ויעקב תורה ותפלה, דישראל יש 

ששים רבוא אותיות לתורה . .

ועל ידי לימוד התורה ברבים ובאגודה דער 
הערט זיך דער שורש בהנשמה המלובשת 
המדרש  בית  דכותלי  והמקיף  כו'.  בגוף 
לימוד  ולזה  לזה,  מועיל  שכינתא  דאז 

התורה ברבים.

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' תקל"ג(

"זוכה ומקבל פני שכינה" – רק 
בשביל היותו בבית המדרש!

לבית  ונכנס  הכנסת  מבית  "היוצא 

המדרש ועוסק בתורה" )ברכות ס"ד ע"א(:

בפני  הו"ע  בתורה"  "ועוסק  מ"ש   ...

והיינו, שהשכר ש"זוכה ומקבל  עצמו, 

פני שכינה" הוא לא על העסק בתורה, 

לבית  הכנסת  מבית  ההליכה  על  אלא 

"ילכו  נאמר  בפסוק  )שהרי  המדרש 

מחיל אל חיל", ועי"ז "יראה אל אלקים 

בשו"ע  להדיא  וכמפורש  בציון"(, 

ש"אף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית 

המדרש ושכר הליכה בידו"; 

אבל אינו מספיק, וחייב גם 
לעסוק בתורה...

אלא שכל מי שיודע ללמוד – שזהו רוב 

בנ"י, ששייכים ללימוד התורה – אינו 

יכול להסתפק בהליכה לבית המדרש, 

בתורה",  "עוסק  להיות  חייב  ובודאי 

שהרי כל מי שחייב בלימוד התורה חל 

עליו חומר הענין דביטול תורה, עד כדי 

בתורה  לעסוק  לו  שאפשר  "שכל  כך 

ואינו עוסק עליו דרשו רז"ל כי דבר ה' 

בזה וגו' הכרת תכרת וגו'". 

רק  הוא  זו  בהבהרה  שהצורך  ומובן, 

מו"ק(,  במסכת  )ולא  ברכות  במסכת 

שבה מדובר אודות בעלי עסק, שאצלם 

ללמוד"  יודע  שאינו  "מי  להיות  יכול 

ורק הולך לבית המדרש "ושכר הליכה 

ולהדגיש  להוסיף  צריך  ובמילא  בידו", 

שצריך להיות גם "עוסק בתורה". 

)כ' מנ"א תשח"י - תו"מ חכ"ג ע' 221(

 היכל הלימוד
תפארת יצחק
שע"י יגדיל תורה

	 אוצר הספרים בכל מקצועות התורה נגלה וחסידות בלה"ק ובאנגלית

	 היכל מפואר שקט וממוזג המיועד ללימוד בלבד

	 ממוקם במרכז קראון הייטס

פתוח בכל יום בשבת ובחול, בשעות  6:00 בבוקר עד 12:00 בלילה

ליתר פרטים:
347.223.5943

Yagdilt@gmail.com
www.YagdilTorah.org

 היכל הלימוד
תפארת יצחק
שע"י יגדיל תורה

574 )בין קינגסטון לברוקלין ליד פינת קינגסטון( Empire Blvd.

״היכל הלימוד תפארת יצחק״


