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בולעטין 3#
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום

חודש כסלו תשנ"ה

ללמוד חק לישראל דבר יום ביומו
בספר שם הגדולים  -תוספת פליטת ספרים  -מערכת י וזה לשונו) :לח( יוסף לחק -
למודים לכל ישראל והדפיסם אחר כך בתוך חק לישראל ואתו עמו הלכה פסוקה ודינים
דבר יום ביומו נדפס פעמים הרבה ונתפשטו בכל תפוצות ישראל ,אשריו ואשרי חלקו שזכה
וזיכה את הרבים בנועם מוסריו מוסר יקר וגם נעים )ליווארנא תקנ"ד(:
בספר קדושת לוי  -פרשת ויגש וזה לשונו :איתא בגמרא )קידושין ל (.לעולם ישליש אדם
שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בגמרא ,ופריך בגמרא ומי ידע כמה חיי ,לא
צריכא אלא ליומי .נמצא מוכרח אדם ללמוד בכל יום הלכה.
בספר אגרא דכלה  -דף נו ע"ב וזה לשונו :שהוא בן עולם הבא ,לא אמר שיהיה בן
עולם הבא ,רק שהו"א .מפני שהוא בכל יום בן עולם הבא ,היות שלמד ביום הלכה
לאמיתה ,וסילק ממנה הקושיות הם החוחים והקוצים המסבבים אותה ,ועל כן בלילה
כשמוסר נשמתו בסוד הפקדון ,עולה נשמתו בלי שום מונע אל האדמה העליונה ,והוא
בכל יום בן עולם הבא כי השכינה מתפארת בו בסוד המיין נוקבין ,חזי במאי ברא אתינא
לקמך )זוהר ח"ג י"ג ע"א( ,והבן .וזהו עד שובך אל האדמה ,ר"ל האדמה העליונה כי
ממנה לוקחת כי עפר אתה ,ועל ידי הדוחק והלחץ אשר תתייגע בהבנת דברי תורה
לאמיתה ,יתוקן יסוד העפר מזוהמת הנחש אשר עפר לחמו ,ועל ידי כך אל עפ"ר
תשו"ב ,ר"ל גם אל היסוד העפר תגרם לשוב להתהוות ממנו ציור למלך הכבוד ,ותזכה
שתזדכך גופך להיות ספיריי לימות המשיח והתחיה] .ועוד ירצה ואל עפר תשוב ,אל
העפר העליון תשוב והבן[ .ומה נחמד ונעים דברי רז"ל לפי מה שנרמז בכאן התחיה
שישוב אל העפר בגוף ונפש ,לפי מה שפירשנו לעיל עד שובך אל האדמה ,אזי יונעם
לך שנרמז בר"ת "שובך "אל "האדמה ,ר"ת אש"ה ,ס"ת כל"ה ,היא היא הכלה
העליונה ,ור"ת וס"ת הם אתוון "אש" הלכה.

וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

א

