
ב"ה

Once upon a time, Yidden would spin the dreidel when the Greek 
soldiers entered the room to enforce their “no Torah learning” policy.

Today the “Greek soldiers” are formed in our minds. � eir innovative attacks are what 
the Rebbeim call “foolish” reasons to go yet another day without Torah learning.

Just as in the times of the Yevanim the Yidden would shield themselves 
with the dreidel, so too these days we need to be prepared to fend off  those 
silly thoughts by preparing a fi rm system to ensure daily study.

Utilize the spirit of Chanuka to “spin the dreidel” and see how you 
can create a system for consistent study that will work for you.

Where did it land?
Nun: Nes- It does not take a miracle!

Gimel: Gadol- 1) Internalize that Torah learning is a big priority, not a lofty goal. 
In fact, the same Torah that says you should go to work and to be careful with your 
money says to forego a large pro� t in order not to bypass a set time of learning.

Hey: Haya- 2) Make it happen by planning sensibly: schedule learning during the times you are least 
prone to cancelling, learn the subject you enjoy most, in the learning style you bene� t from the most.

Shin: Shom- 3) Arrange a venue where you are comfortable and can concentrate 
uninterrupted. (May we suggest Heichal Halimmud Tiferes Yitzchok, located at 
574 Empire Blvd. {o�  Kingston Ave.} which is open from 6 AM to 2 AM)



ב"ה

לפני שנים רבות יהודים היו משחקים בסביבונים כשחיילים יווניים
היו נכנסים לחדר על מנת לבדוק שיהודים אינם לומדים תורה. 

היום החיילים היווניים הם בראשינו. ההתקפות שלהם הם מה
שרבותינו נשיאינו  קוראים לזה "סיבות שטותיות" העיקר לא ללמוד תורה. 

כמו שבזמן היוונים היהודים הגנו על עצמם עם
הסביבונים, כך בימינו אלה אנו צריכים לדחות כל מיני
סיבות שלא ללמוד תורה על ידי משחק עם הסביבון.

ראשית צריכים לסובב את הסביבון ולראות היכן הוא נופל.
כל מקום שהוא נופל מרמז על ענין של חיזוק לימוד התורה:

נון - נס. בשביל לעשות סדר לימוד, לא צריך נס. 

גימל - גדול. להסביר טוב טוב לעצמך שלימוד התורה הוא ענין גדול מאוד.
ועל כן התורה הזאת שאומרת שצריך ללכת לעבוד על מנת לפרנס את בני ביתך ולהיות זהיר

עם הכסף שלך, אומרת שצריך לוותר אפילו על רווח גדול בשביל זמני הקביעות. 

הא - היה. בסוף היום אתה צריך לוודאות שהיה קביעות עתים. ע"כ מומלץ
לעשות לעצמך סדר בצורה מסודרת. עשה קביעות בזמנים שיהיה פחות סיכוי לביטול

הלימוד. תבחר לעצמך נושא שאתה אוהב ללמוד, בסגנון שאתה אוהב.

שין - שם. סדר לעצמך מקום ששם נוח לך ללמוד ולא יוכלו לבטל אותך מהלימוד. אנו
מציעים לך את היכל הלימוד תפארת יצחק על 574 אמפייר בולוורד (ליד קינגסטון) פתוח

 בין השעות שש בבוקר ושתיים בבוקר (עשרים שעות ביום!).
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