
    

 "הערט זיך איין אידן: 
צריכים ללמוד חסידות!"

מסתמא חושד בי ה"עולם" שכאשר אדבר עוד ועוד, אחטוף דקות 

ספורות קודם הסיום ואומר שצריכים ללמוד חסידות...

ובכן, במקום שיחשדו בי )אף שאסור לחשוד ביהודי( ואשאר נחשד, 

והענין ישאר בשתיקה – אומר זאת בגלוי:

הקשיבו יהודים )"הערט זיך איין אידן"(: צריכים ללמוד חסידות!

... הרי זה חוב על כל יהודי, ולא רק חוב, אלא גם זכות על כל יהודי, 

ללמוד חסידות בכל יום ויום.

)תורת מנחם חלק י ע' 79(

ברור שכאשר יתחילו ללמוד חסידות 
ירגישו בזה געשמַאק

ירגישו  סוכ"ס  הנה  חסידות,  ללמוד  יתחילו  שכאשר  הדבר  ברור 

להקב"ה  להתפלל  שיש  אלא  )"געשמַאק"(,  טעם  טוב  בזה 

שבשעת  זה  תמורת  שכן,  ביותר,  בהקדם  יבוא  שה"געשמַאק" 

הלימוד יצטרך להלחם עם היצה"ר – מוטב שהלימוד יהי' באופן 

יהא  לו   – "געשמַאק"  יחוש  הוא  שגם  כיון  בזה,  יסייע  שהיצה"ר 

ה"געשמַאק" בהסברות שבענין הנלמד, דעם היות שע"פ חסידות 

אין זה כפי הראוי )"עס איז ניט אויסגעהַאלטן"(, מ"מ, כדאי שיהא 

הלימוד אפילו שלא לשמה, העיקר שיערימו עליו להכנס לה"חדר" 

)"ַאריין-נַארן אין חדר"...(, ואחר כך כבר ישאר שם משך זמן ארוך 

יותר, ומתוך שלא לשמה בא לשמה..

)תורת מנחם חלק י ע' 79(

לכבוד יום המסוגל י"ב טבת, הננו מוציאים לאור 
לימוד  ענין  בגודל  קודש,  ואגרות  שיחות  לקט 

החסידות, חובתה ודרכי לימודה בקרב אנ"ש.

ויגע רבינו להפיץ את המעיינות עד  רבות טרח 
ה'חוצה', להשריש בעם ישראל לימוד פנימיות 
כו"כ  אחת  על  דאורייתא.  נשמתא  התורה, 
מאנ"ש,  או"א  כל  על  חובה  הוא  זה  שלימוד 

הנמנים על דגלו של הרבי, "אנשי משה".

היום  זה,  מיום  יותר,  רצויה  עת  ואין  יותר  כשירה  שעה  אין 
אשר בו דיבר רבינו בתוקף רב בנחיצות ההתמדה וההתמסרות 
ללימוד התורה, להתחזק יחד לקבוע עיתים בדא"ח, להשתתף 
בשיעורים, ללמוד בחברותא או עם בני הבית, העיקר: באופן 

של קביעות בנפש.

ויהא רעווא שהלימוד ישפיע על לבינו ועל מעשינו בפועל, ואשר 
על ידו נזכה לקאתי מר, זה מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

 בברכת חסידים,
מכון יגדיל תורה 
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להקדיש גליונות נוספים – נא להתקשר למספר שלמעלה

לימוד החסידות

כי הם חיינו
טבת תש"ע • גליון מס' י"ב עלון לעידוד לימוד התורה בקרב אנ"ש

ב״ה

לימוד החסידות – י"ב טבת

ש¬מפעם לפעם, לכל הפחות פעם אחת 
בשבוע, ימצא זמן שבו ישכח מכל עניני העולם 

וישכח מעצמו, ויתמסר לעסוק במחשבה 
והתבוננות בענין של "שומן" דתורה ומצוותיה 

- פנימיות התורה

העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת



הוא  קטן  שיודעים  ענינים  מספר  אבל  לעומקם, 
בכל  מנהיג  הייתי  חילי,  איישר  ואי  מאד.  במאד 
מקום ומקום לימוד תורת הדא"ח לא רק לעיוני 
מאנט  שבכלל  )אף  למיגרס  מיוחד  שיעור  אלא 

חב"ד פנימיות(, פשוט וויסען ענינים.

)ממכתב ז' דחנוכה, ה'תשי"א(

אי איישר חילי
למיגרס  מסכת  למוד  בתועלת  שכותב  מהטעם 
 - ידיעה שטחית עכ"פ בעוד מסכת(  )שנתוספה 
מטעם זה גופא הייתי מנהיג, אי איישר חילי, ג"כ 
ביותר  נוגע  שבדא"ח  )אף  בדא"ח  למיגרס  למוד 
חסידישע  די  וכגון  בפנימיות(,  הלימוד  בכלל 

סדרה וכו'.

)ממכתב כ"ג שבט, ה'תשי"א(

טאקע כל יום ויום ממש
און דאס מוז טאקע זיין בכל יום ויום ממש. מען קען זיך ניט פארלאזן אויף 

דעם וואס ער איז מלא וגדוש און קען אזויפיל און אזויפיל מאמרים ובעל פה, 

נעכטן געהארעוועט אויף  וואס ער האט אט ערשט  אדער אפילו אויף דעם 

א מאמר חסידות - נאר מען מוז מאכן די התחברות מיטן רוח חיים בכל יום 

ויום מחדש. ווייל אין חיים איז ניט שייך קיין הפסק:

און ווי ס'איז אין חיות כפשוטו: ווען איינער וועט טענה'ן אז ער וויל זיין א חי 

זונטיק און דינסטיק, נאר אינצווישן - מאנטיק - וויל ער זיך אפרוען פון חיות 

- פארשטייט מען דאך אז דעמאלט איז ח"ו ניטא דער דינסטיק...

פועל  אין  טאקע  מען  מיינט  דאס  אז   - געדענקען  מען  דארף  עיקר  דער  און 

אים ממש. און ניט ווי ער איז געווען נעכטן, נאר ווי ער איז  ממש און טאקע 

נשמה  די  געווען  מחזיר  אים  מ'האט  און  אינדערפרי  אויפגעשטאנען  היינט 

מחדש - חדשים לבקרים - דארף ער פונדאסניי מחדש זיין דעם קשר מיטן 

רוח חיים, דורך א קביעות אין לימוד החסידות, מיט א נייעם חשק ביז - ווי 

איינער וואס לא למד מימיו.

און  ווארעמקייט  מיט  זיין  היום  כל  במשך  עבודה  די  וועט  דעם  דורך  און 

ליכטיקייט כדבעי.

)לקו"ש חלק כ ע' 175(

ואי איישר חילי, הייתי מנהיג 
בכל מקום ומקום לימוד תורת 

הדא"ח לא רק לעיוני אלא 
שיעור מיוחד למיגרס

לימוד החסידות 
למיגרס

ענין הלימוד למיגרס הוא לדעתי עיקר גדול

כמה  עד  להיות  צריך  לדעתי  הלימוד,  ואופן  סוג  דא"ח,  לימוד  לזמני  בנוגע 
שאפשר, כמו שהי' בתו"ת מלפנים, ונוסף ע"ז ענין הלימוד למיגרס שכתבתי 

אודותו ז' חנוכה ה'תיש"א והוא לדעתי עיקר גדול.

)ממכתב י"ב טבת, תשי"ב(

"פשוט וויסען ענינים"
אפילו  ביותר,  גדול  חסרון  בו  מורגש   ... הדא"ח  בתורת  רחבה  יותר  ידיעה 
הם  יודעים  ענינים  וכמה  הדא"ח,  תורת  את  שנים  כמה  שלמדו  בתלמידים 

לזכות

התינוק אשר הלל שיחי'
נולד י"ב ניסן ה'תשס"ח

 מוקדש ע"י הוריו 

נח חיים וזוגתו מרת שפרינצא 
פייגא בלומנטל

שיחיו
יה"ר מהשי"ת שיגדלוהו לתורה 
לחופה ולמעשים טובים לאורך 

ימים ושנים טובות ומתוך 
בריאות הנכונה

Yossi Cohen MusiC
The latest in sound technology. 

Freilach music that will make your wedding unforgettable.
Reasonable prices, negotiable plans. 

Passionate about making music that will fit your budget.
Reserve now! 718 363 1772

Vaad Printing inC.
Invitations • Bentchers • Yarmulkes

Teshures •  Color Copies  etc.
718 774 7200

vaadprinting@aol.com

  Yonason MusiC
Professional guitarist and drummer:             
Lessons, Performance, simcha Band

Call 973 223 7877                                                          
Web:  youtube.com/kahanovitch                          

718.221.9939

www.Boytique.com

SUITS & BLAZERS 
PANTS & COATS • SHIRTS & TIES 

SCHOOL UNIFORMS   
DRESS & SPORT APPAREL

Boytique
BoYs Mens

HigH Quality, Fast service, low cost
J E W E L E R S
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