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בולעטין 11#
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום

חודש מנחם אב תשנ"ה

סגולת הספר החק לישראל הלומדה בכל יום ויום
ספר קצור שו"ע  -סימן כז .הלכות תלמוד תורה ,ובו ה' סעיפים.
)א( אחר התפלה יקבע עת ללימוד תורה .וצריך שאותו העת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם סבור להרויח
הרבה .ואם צריך לעשות איזה דבר נחוץ מאוד ,ילמוד מקודם לכל הפחות פסוק אחד או הלכה אחת ,ויעשה מה
שנחוץ לו ואח"כ ישלים חקו .ובקצת קהלות קדושות נתיסדו חברות קדושות ללמוד תורה ברבים מיד לאחר
התפלה .ויש לכל ירא שמים להתחבר אליהם.
)ב( כל איש ישראל חייב ללמוד תורה ,בין עני ,בין עשיר ,בין שלם בגופו ,בין בעל יסורין ,בין בחור ,בין זקן
גדול .אפילו עני המחזיר על הפתחים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם
ולילה .ומי שאינו יודע כלל ללמוד או שאי אפשר לו מחמת רוב הטרדות ,יטפיק לאחרים הלומדים ותחשב לו
כאלו לומד בעצמו ,כמו שדרשו רבותינו ז"ל בפסוק שמח זבולון בצאתך וזששכר באהלך .זבולון ויששכר עשו
שותפות .זבולון עסק בסחורה והספיק ליששכר פרנסתו שיהיה לו פנאי לעסוק בתורה ,לפיכך הקדים הפסוק
זבולון ליששכר ,מפני שתורתו של יששכר ע"י זבולון היתה .וכן מצינו במשנה )זבחים פ"א( שמעון אחי עזריה
אומר וכו' ,ונקרא שמעון על שם אחיו עזריה ,לפי שעזריה עסק בפרקמטיא והיה מספק צרכי שמעון אחיו שהיה
עוסק בתורה ,והתנו ביניהם שיהא חלק לעזריה בשכר למודו של שמעון .ועכ"פ יתאמץ כל אדם ללמוד אפילו רק
מעט בכל יום ובכל לילה.
)ג( מי שאינו יכול לעשות תורתו קבע ,אלא שהוא קובע עתים בתורה ,ישסוק בעתים הללו שהוא קובע,
ללמוד ההלכות השכיחות הנצרכות לדעת לכל איש ישראל ,וגם באגדות ומדרשים ,וספרי מוסר אשר יסודתם
בהררי קודש ממדרשי רז"ל שהם מועילים להחליש כח היצר הרע.

ואשרי מי שיש לו חק קבוע ולא ישבור מללמוד בס' חק
לישראל דבר יום ביומו .וכל המוסיף מוסיפין לו טובה מן השמים.
)ד( כשהוא לומד וצריך לצאת לחוץ ,אל יניח את הספר פתוח כי ע"י זה משכח תלמודו.
)ה( צריך ליזהר בכל מה שהוא לומד ,להוציא בשפתיו ולהשמיע לאזניו ,שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה
מפיך והגית בו וגו' .ומי שמוציא בשפתיו אע"פ שאינו מבין קיים מצות ולמדתם .ולכן כל עם הארץ מברך ברכת
התורה בשחר לפני הפסוקים ,וכן כשעולה לספר תורה .וכל העוסק בתורה ואינו יכול להבין מחמת קוצר דעתו,
יזכה להבינה בעוה"ב.
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