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kidschitas.org is a website which allows
children to learn in an easy and accessible
way. Check it out for daily chitas, and more.
Adults can listen to!

 הוא אתר המאפשרkidschitas.org
 כנס להתרשם.לילדים ללמוד בצורה קלה ונגישה
 מתאים להאזנה גם.ללימוד חת"ת יומי ועוד
.למבוגרים

Crucial for Your Children’s Future

ועי"ז הבן הולך מדחי אל דחי ר"ל

When a son sees that his father doesn’t learn, he begins
viewing Torah as something superfluous. This causes him
to drift far away until he is attracted to other lifestyles,
and he falls lower and lower, may Hashem protect us. At
the same time, the father doesn’t supervise him properly,
because he has become indifferent to Torah as well.
Then, when the son goes entirely overboard, he cannot
do anything about it.

אמנם יתר על כן מה שהבן רואה שהאב אינו לומד
נעשה אצלו התורה למותר לגמרי וממילא מתרחק מאד
 והאב. וכה הולך מדחי אל דחי ר"ל,ונתפס בדרך אחרת
ג"כ אינו נותן השגחתו עליו מפני שגם אצלו נתקרר
 אין, ואח"כ כשהבן מפריז על המדה,הענין בכלל
.ביכולתו לעזר עוד

This is why when the idea was raised to create the
Machazikei Hadas society, one of the most important
elements in my mind was to encourage balebatim to
learn every day, and specifically in the Beis Midrash. This
would bolster the position of Torah study and improve
the general situation.

ולזאת כשהי' הרעיון בדבר מחזיקי הדת הי' אצלי אחד
מהדברים העיקרים אשר בע"ב ילמדו בכ"י ובביהמ"ד
דוקא למען לתת מקום וקן על עסק התורה להטיב
.כללות המצב

(Igros Kodesh of the Rebbe Rashab, vol. 4, p. 306)

)(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' ש"ו

“I pass by the Heichal twice in the evenings, both
on the way to shul, and later again, on the way
back. I’m really impressed: When I look inside, I see
many people there and they are mamosh sitting
and learning together. I’m very impressed.”

"פעמיים בכל יום אני חולף ליד ה'היכל'; בדרך לבית הכנסת
 אי אפשר שלא להציץ.ובחזרה ממנו
פנימה ולהתפעל בכל פעם מחדש מהמראה המרשים של
עשרות רבות של אברכים ואנ"ש שיושבים ועוסקים יחדיו
".בלימוד

-Anonymous
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