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

חודש ניסן תשנ"ה

סגולת הספר החק לישראל הלומדה בכל יום ויום

ממנהגי הלימוד של "חק לישראל"

מתוך ספר "שערי הקדושה ,ותולדות אהרן
כתב בספר שערי הקדושה חלק א' שער ו' ,וזה לשונו :ולמען יהי'
שולחנן מזבח כפרה לכפר עונותיך בהמעיט מאכלך להחליש הקליפה
השורה במזון שנפשך ניזונת בו ,תעסוק בתורה איזה משנה כו'
ויכריזו עליך זה השולחן אשר לפני ה' ויחלש כח היצה"ר מעליך
ויתחזק נפש השכלית שבך על ידי התורה שהיא מזון אל הנפש הזו גם
היא ,עכ"ל .וכן כתבו בהרבה ספרים .ולכן טוב להשלים הד' פרקים
הנ"ל שבכל שבוע בדרך זה ,שילמוד בכל סעודה של ימות החול על כל
פנים ב' משניות .ובלילה קודם השינה גם כן על כל פנים ב' משניות,
וממילא יושלמו הד' פרקים במשך השבוע ,וזה יוכל להתחיל לנהוג גם
באמצע השנה מתי שירצה ,כי אין צריך ללמוד המשניות כסדר דוקא.
וכל אימת שיתחיל לנהוג יעשה בשנה הבאה בעת זה הסיום על
המשניות כנ"ל ,רק שצריך ליזהר להתנות בתחילה שאינו מקבל עליו
כן בנדר ,וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן ללמוד באופן זה אלא בפעם
ההיא ,או בפעם שירצה ,ולא לעולם ,וכמו שנתבאר לעיל סימן ט"ז
סעיף ז' בכל מנהג של מצוה.
א

בספר תולדות אהרן פרשת ויחי כתב ,וז"ל :ומי שהולך מעת לעת
בלי תורה ,רע מאד ,והשם ית' יצילנו מזאת ,שכל אדם חייב לעסוק
בתורה בכל עת ורגע ,שאפילו מי שעוסק במו"מ ואין לו זמן ,על כל
פנים יקבע עתים לתורה .ובפרט שעכשיו נמצא הספר חק לישראל
שבו כלול תנ"ך ,גמרא ואגדה משניות וזוהר ואין צריך שהות רק חצי
שעה ואיזה תירוץ יש על זה ,ומה יענה האדם כשידונו אותו על דרך
פוטר מים ראשית מדון ואיזה תירוץ יהי' לו על זה למה לא קבעת
עתים לתורה? הי' לך לקבוע על כל פנים איזה עת לתורה ,עכ"ל.

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 ,שהי' חק קבוע
לכל בר ישראל מגדול ועד קטן להשלים חקו מידי יום ביומו
כל ימי חייהם עד עולם ,ועכשיו בעוה"ר נתמעטו לומדי'
ועוסקי' וכמעט לא נמצאו ,מי יתן איפו להחזיר עטרה
ליושנה שיקבעו כל אחד ואחד שיעור קבוע ללמוד בכל יום
ויום כפי הסדר שיסד רבינו האריז"ל על פי הסוד ,וגם
לקבוע שיעורין ברבים כמנהג אבותינו הק' בדור הקדום.
ובזכות התורה הקדושה יוסיף הקב"ה ויגאלנו גאולת
עולם במהרה דידן אמן כן יהי רצון.
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