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בולעטין 1#
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום

חודש תשרי תשנ"ה

ללמוד חק לישראל
דבר יום ביומו
אחד מגדולי התיקון לפגם הברית הוא לימוד

החק לישראל דבר יום ביומו
מכתב המלצה מהגה"צ אב"ד משארמאש שליט"א ]זצ"ל[ בשנת תש"ל על הדפסת החק לישראל
כל פרשה בנפרד כדי לקיים בניקל בשבתך בביתך ובלכתך בדרך .וזה לשונו:
מלפנים זאת בישראל בדורות הקודמים ובימי אבותינו זי"ע ,אשר כל אחד ואחד בין תלמיד חכם
בין איש המוני השתדלו להשלים חוקם בכל יום ויום בספר חק לישראל חק ולא יעבור ,וכן
נהגו הצדיקים הקדושים מדור דור כידוע ,ומקור חוצבו ממקום קדוש עליון ,יסדו ותקנו איש האלקי
קודש הקדשים מרן רבינו האריז"ל ללמוד בכל יום עניני מוסר ודינים מלוקטים מארבעה חלקי
השולחן ערוך והרמב"ם ז"ל כדי לצאת גם ידי חובת לימוד הלכה ,על דרך אמרם ז"ל כל השונה הלכות
בכל יום כו'.
ועיין בשולחן ערוך )סימן רל"ח( דאם לא השלים חק הקבוע לו ביום ,ישלימנו בלילה מיד .ועיין בפתחי
תשובה )יו"ד סי' רמ"ו( בשם משנת חכמים דדעתו נוטה דאם לא השלים בלילה מחוייב להשלים
אף ליומא אוחרא ,וצריך ללמוד דבר זה קודם שאר לימודו עיין שם.
בעונותינו הרבים בסיבת החורבן והגלות שאירע לעם ישראל בימינו אלה הרבה ממנהגי ישראל
הטובים והישרים נדלדלו ונטשטשו ,ולמיעוט מציאותם כמעט שנשכחו מלב
ההמון ,וככה אירע גם בלימוד החק לישראל ,שהיה חק קבוע לכל בר ישראל מגדול ועד קטן להשלים
חקו מידי יום ביומו כל ימי חייהם עד עולם ,ועכשיו בעונותינו הרבים נתמעטו לומדיה ועוסקיה
א

וכמעט לא נמצאו ,מי יתן איפוא להחזיר עטרה ליושנה שיקבעו כל אחד ואחד שיעור קבוע ללמוד בכל
יום ויום כפי הסדר שיסדה רבינו האריז"ל על פי הסוד ,וגם לקבוע שיעורין ברבים כמנהג אבותינו
הקדושים בדור הקדום.
על כן באו ונחזיק טיבותא לגברא דמרא סייעא  ...אשר טוב עשה בעמיו והדפיס ספר חק לישראל
בדפוס נאה ומשובח ,באותיות מאירות עינים ,גם חילק כל פרשה בכרך לבדנה ,למען להקל
ללומדי' להוליכם בחיקם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך באלה מסעי ,והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו,
ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך ,ועל ידי זה יהיה באפשרות גם להטרודים על המחי' ועל הכלכלה
להשלים חקם בספר החק לישראל מידי יום ביומו .ואקוה בעזר השם שיתרבה גבולנו בתלמידים
ויתרחב גבול הקדושה להגדיל תורה ולהאדירה .ומתאמרא משמיה דהגאון הצדיק הקדוש משינאווע
זללה"ה ,אשר לימוד החק לישראל מסוגל לפרנסה בנקל ובהרחבה ,ונרמז באמרם ז"ל )ביצה ט"ז ע"א(
דהאי חק לישנא דמזונא הוא ,עד כאן דבריו הקדושים ודפח"ח ,ובזכות התורה הקדושה יוסיף
הקב"ה ויגאלנו גאולת עולם במהרה דידן אמן כן יהי רצון.
הכ"ד הכותב לכבוד התוה"ק ולומדי'
נפתלי הירצקא העניג אבד"ק שארמאש יצ"ו ,ברוקלין ,נ.י.

ישתדל ללמוד סדר היום בסדר חק לישראל כי הוא סדר
נאה דרך קצרה וכשרה וזוכה במעט זמן לקרות תנ " ך
ולשנות משנה וגמרא וזהר והאיש הירא ח " ק נתן ולא
יעבור כי הוא תועלת עצום לנפשו קרי " ה נאמנה הזאת
נעמי וגם ילמוד תנ " ך בתרגום כמו שכתוב האר " י זצ " ל
ושם ימצא הכל מוכן אמנם יש בו טעויות הרבה וצריך
להבין ולהרגיש הטעות ובנביאים וכתובים ילמוד פעם אחת
מקרא ופעם תרגום ולא יכוין בכונות הכתובים שם כי הם
מלאי השגיאה כי לא יאמר התפלות ש בראש הספר ) ועתה
נדפס חק לישראל בסדר יפה ונחמד (.
)עבודת הקודש )חלק א'( למרן החיד"א זלל"ה(
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