
    

במקורות
מתעלה בשכלו גם במילי דעלמא

עצה  ממנו  ונהנין  הרבה...  לדברים  זוכה  לשמה  בתורה  העוסק  כל 
ער  איז  לשמה  בתורה  עוסק  איז  ער  וואס  דערפאר  דוקא  ותושי': 
וועלט-זאכן, אזוי  זוכה צו דערהויבנקייט אין שכל בכלל, אויך אין 
אז ער קען געבן אן "עצה" אויך אין מילי דעלמא כו', ביז צו אן עצה 

וואס תורת אמת איז מעיד אז "נהנין ממנו כו'". 
 )לקו''ש חי''ז ע' 405(

שותף להקב''ה במעשה בראשית
כל העוסק בתורה לשמה נקרא ריע. לפי שכיון שכל העולם מתקיים 
בשבילו אם כן ריע הוא למקום ושותף עמו שכמו שהשי''ת מקיים 
זה הצדיק  כן  יהי' צדיק בעולם... כמו  העולם ברחמיו אפילו שלא 
שנעשה  נמצא  בשבילו  ומתקיים  לו  הוא  כדאי  כולו  העולם  שכל 

שותף להקב''ה במעשה בראשית והרי הוא ריע שלו.
)מדרש שמואל על פרקי אבות פ''ו מ''א (

נעשה יותר מרומם מע''י המצוות
שמגדלתו  והרוממות  הגדולה  ולכן  כולם  כנגד  תורה  תלמוד 
טובים  המעשים  כל  על  למעלה  למעלה  היא  התורה  ומרוממתו 
והמצות כלומר על כל הרוממות והגדולה שמגדלים אותו המעשים 

יותר למעלה מגדלת אותו התורה.
)מדרש שמואל על פרקי אבות פ''ו מ''א(

ברכתו מתקיימת
ישא ברכה מאת ה'...

בגמרא את ה' לרבות ת"ח... שיבקש להתברך מת"ח וז"ש ישא ברכה 
מאת ה' שהוא ת"ח כי ה' מקיים ברכתו. והגם דיהיה בזמן דליכא 
לפי מחשבת  מ"מ  ת"ח  ליכא  הזה  דבזמן  ז"ל  מהרי"ל  כמ"ש  ת"ח 
המתברך שנוטל ברכה מת"ח הקב"ה כפי מחשבתו מקיים הברכה 

אף שאינו ת"ח - בתורת צדקה וז"ש וצדקה מאלקי ישעו

)חומת אנך )חיד"א( תהלים פרק כ"ד(

קטעים  כמה  ליקוט  אנ''ש  קהל  לפני  להגיש  שמחים  אנו 

בענין השבח והמעלה של לומדי תורה.

מעלת לימוד התורה בכלל, ידוע הוא, דתלמוד תורה כנגד 

כולם. וכן אנו מוצאים בכל דברי רז''ל הרבה ביטויים נפלאים 

בדבר מעלת לימוד התורה.

אמנם, כאן אנו מביאים כמה ביטויים מדברי חז''ל ורבותינו 

המבואר  וכידוע  עצמו.  תורה  הלומד  של  והמעלה  השבח  בעניו  נשיאנו 

בכ''מ בחסידות אשר לימוד התורה להיותה ענין פנימי – ''ותורתך בתוך 

מעי'' – המתלבשת בשכל האדם, הרי היא פועלת עליו, ועד שנעשה יותר 

מרומם מאשר ע''י קיום המצוות, ומתעלה בשכלו גם בעניני עוה''ז, ועד 

שנעשה ''חד'' עם מלך מלכי המלכים הקב''ה.

ו''קאך'' בלימוד  ותקוותינו היא אשר העיון והקריאה בזה יעורר חיות 

שגם  פעמים  כמה  רבינו  שהתבטא  וכפי  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  התורה 

מארי עובדין טבין בשעה שהם לומדים תורה צריכים להיות מונחים בזה 

''אומנות'' וענין אחר חוץ  באופן ד''תורתו אומנתו'', שבזמן ההוא אין לו 

מלימוד התורה.

ויה''ר שע''י ההוספה בלימוד התורה נזכה בקרוב ממש ל''אותו הזמן'' 

ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  ו''יהיו  וחכמתה''  בתורה  פנויין  ש''יהיו 

דברים הסתומים ... שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.'' 

מחלקת ההו"ל 

שע"י יגדיל תורה
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כי הם חיינו
חשון ה'תשע"ב • גליון מס' י"ד עלון לעידוד לימוד התורה בקרב אנ"ש

ב״ה

שבח לומדי התורה

"כל העוסק בתורה... הקב''ה מציל את 
זרעו מן העניות"

העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת



    

בעה''ב על העולם

מער  תורה  אין  הארעוואט  ער  אז... 
דער  דאן  דאך  איז  געשמאק,  זיין  פון 
בחוקותי  ''אם  מבטיח:  אויבערשטער 
תלכו – שתהיו עמלים בתורה... – ונתתי 
אים  וועט  ער  אז  וגו''',  בעתם  גשמיכם 
און  וועלט  פון  באדערפענישן  אלע  געבן 
דער איד ווערט א בעל הבית און א מלך – 

''מאן מלכי רבנן'' – אויף וועלט.
ׁׁ)לקוטי שיחות ח''ד ע' 1242(

 "אז... ער הארעוואט אין 
תורה מער פון זיין געשמאק 

..דער איד ווערט א בעל 
הבית און א מלך – ''מאן 
מלכי רבנן'' – אויף וועלט"

ע"י התורה הוא חד עם מלך 
מלכי המלכים

דורך תורה ווערט מען חד )איינס( מיט 
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איז 
דאך די עלי' א סך העכער פון דעם וואס 
העולם,  עניני  אויף  ''מלך''  א  ווערט  ער 
ווארום דא ווערט ער פאראיינציקט מיטן 

''מלך מלכי המלכים''.
)לקוטי שיחות ע' 1243(

החשיבות של תלמוד תורה
נכסיו - תמימות ואמונה פשוטה - מצליחין

כל העוסק בתורה נכסיו  מצליחין לו )עבודה זרה יט, א(. יעדער איד האט זיינע נכסים. קאפ און 
הארץ, שכל און מדות – דאס זיינען די נכסים פון א אידען. דער וואס איז א עוסק בתורה, ניט נאר 
א לומד תורה, זיינען זיינע נכסים מצליח. אברהם אבינו איז געווען א למדן און א ירא אלקים, קיים 
כל התורה עד שלא ניתנה, אבער דעם אייביקן כריתת ברית וואס הקב''ה האט כורת געווען מיט 
אברהם אבינו לדורותיו עד סוף כל הדורות איז פאר דעם וואס מצא את לבבו נאמן. די ערענסקייט 
פון הארצן, די תמימות מיט דער פשטות און די אמונה פשוטה, דאס זיינען די אידישע נכסים און 

ווען מען איז עוסק  בתורה נכסיו  מצליחין לו.

)תורת הבעש''ט ח''י אלול תקט''ו - לקוטי דיבורים ח''ד ע' תשפא(

בן חורין – מאיר את העולם באופן דממילא
פאראן .. א .. מעלה צו וועלכער עס קומט צו דער עוסק בתורה – ער ווערט  דורך תורה א "בן 
חורין": ער ווערט באפרייט פון האבן אליין צו טאן מיט הגבלות פון וועלט, נאר מלאכתו נעשית 
ע''י אחרים, דורך זיין לערנען פאר זיך )אבער אין אן אופן ורצון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים(, 

באלייכט במילא דער אור התורה די וועלט.

)לקוטי שיחות ח''ד ע' 1232(

שימעו הולך מסוף העולם עד סופו
כל העוסק בתורה שימעו הולך מסוף העולם עד סופו, שנא' יהי שמו לעולם, והקב''ה מציל את 
זרעו מן העניות ולא יצטרכו לבריות, שנא' נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב יזרעו מבקש 

לחם.

)מדרש – הובא במנורת המאור )אלנקאוה( פרק ג(

 להקדיש גליונות הבאים לזכות יום הולדת, יארצייט, חתונה וכו', 
נא ליצור קשר עם יגדיל תורה 347.223.5943

נדפס על ידי ולזכות דוד בן שרה לאה 
וזוגתו לאה גיטל בת חנה

ובתם מושקא שיחיו' 

לאריכות ימים ושנים טובות להצלחה רבה ומופלגה בטוב  
הנראה והנגלה  בגשמיות וברוחניות

המשובח ללומדי תורה -
היכל הלימוד תפארת יצחק

6:00 בבוקר עד 2:00 בבוקר

פתוח כל ימי השבוע
מבחר נאה של ספרים

גישה דיגיטלית לארבעים ואחת
אלף ספרים

רחוב אמפייער 574 בין ברוקלין
 לקינגסטון, סמוך יותר לקינגסטון


