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גליון ב׳

מטרתו של עלון זה הוא להביא לתודעתך מקומות לימוד 
אפשריים בהם תוכל ללמוד. למקום הלימוד יש השפעה 

רבה על איכות הלימוד והמשכיותו. בדף זה תוכל לקבל עצות 
טובות לגבי המקומות בהם אפשר ללמוד, מעלותם וחסרונותיהם.

בבית המדרש:
הלימוד בין כותלי בית המדרש הוא הטוב ביותר, וכפי שנקרא שמו שהוא מקום של לימוד, ועשוי להכיל הכי פחות גורמים 

שיסיחו דעת מהלימוד.
בבית המדרש יש מבחר רב של ספרים, שם יתאפשר לך גם למצוא חברותא, מקום שתמיד פתוח ללימוד, וללא בעיות שנמצאים 

במקומות אחרים.
זוהי כנראה הסיבה מדוע חז״ל ורבותינו נשיאנו עודדו את לימוד התורה דווקא בבית מדרש.

ישנם כמובן עוד כמה מעלות ללימוד בבית המדרש, אולם אנו מתמקדים בהמעלה של איכות הלימוד עצמו (ולאו דווקא השפעתה 
על השכונה, ומעלותיו ברוחניות).

בבית כנסת:
גם הלימוד בבית כנסת רגיל יש בו מעלות, משום שלא צריך להחליף מקום בין הלימוד לתפילה או בין התפילה ללימוד. אם כי ישנם 

חסרונות בבית כנסת רגיל (ישנם כמה בתי כנסת שעושים השתדלות מיוחדת לאפשר לימוד באופן נוח, אולם אנו מדברים על בית 
כנסת רגיל); ההמולה מן התפילה מפריעה ללומד. לעיתים הלימוד מפריע למתפללים, בפרט אם זה לימוד בחברותא. בתי כנסת 

רבים אינם פתוחים כל היום, ברבים מהם אין סט שלם של הש״ס, שו״ע או ספרי חסידות הרגילים. ישנם גם בתי כנסת שמקפידים 
כשמשתמשים בחשמל עבור הלימוד, בפרט כשישנם רק כמה בודדים שלומדים. 

בבית:
לימוד בבית מופרך לאנשים רבים. הדואר שצריכים לפתוח, הילדים צועקים, עבודה שמחכה להיעשות, כל אלה ועוד, גורמים ללימוד 

בבית להיות כמעט בלתי אפשרי, ובמילותיו של הרבי הרש״ב באג״ק שלו ״חושב שילמוד בביתו אבל בפועל מבלה אז הזמן . .״.
לאידך, עבור כמה הלימוד בבית הוא נוח, כששקט וקל לשלוט על האווירה שלא תפריע ללימוד.

***
למעשה; אם הלימוד קשה לך, עכשיו כדאי לשקול היכן עדיף ללמוד.

איפה אפשר ללמוד?

לע״נ הת׳ מנחם מענדל הכהן ע״ה בן ר׳ אבנר שיחי׳ משיח
נפטר י״ג תמוז ה׳תשס״ז ת.נ.צ.ב.ה.
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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

Advertise Here
A great way to promote your business and support the 

learning of Torah at the same time.
These ads are featured at the bottom of all our 

publications. Call us for more info.


