בס"ד

÷éîåé äøåú ïééð
תמצית הביאורים וסיכומים למציאת הקנינים בקלות ולחזרה מהירה ,הובא בסוף ספר "קנין כתר תורה" מאת
המחבר הרה"ג מאיר הכהן מונק שליט"א.

אוהב את המישרים  -ל"ד בעומר
 oאינו מחניף לשום אדם.
 oצריך להזהר בין בלמוד בין במעשה
שלא לנטות מקו היושר כי אם אין
יושר תפוג תורה.

מתרחק מן הכבוד  -ל"ה בעומר
o
o
o
o
o
o
o

לומד רק בשביל אהבת ה'.
עוקף את הדרך בכדי שלא יקומו בפניו.
מוכן ללמוד אפי' מקטנים ממנו ,ובזה
יקנה תורה.
אם בורח מהכבוד יורש כבוד תורה
שהיא עיקר הכבוד.
שהכבוד אחד מג' דברים שמוציאים את
האדם מן העולם.
אינו רודף אפילו אחר הכבוד הראוי לו.
מתרחק אפילו כשמגיע לידו כדרך
שעשה שאול ,ומתוך כך מוכן ללמוד
מכל אדם ,ולכן היא מתקיימת בידו.

ולא מגיס לבו בתלמודו  -ל"ו בעומר
o
o
o
o
o
o
o
o
o

אפילו בקרב לבו אינו מתגאה בלמודו.
כל יום חושב שמה שלמד זה מעט
מזעיר.
כי הצנוע בדרכיו אינו ממהר לפסוק.
כי כל מה שלמד אינו אלא כטפה מן הים
בערך אוצרותיה הגנוזים.
ירמוז שכל היגע בתלמודו בצנעה –
מחכים.
כל המתיהר חכמתו מסתלקת ממנו.
שדואג שמה יכשל בד"ת.
שאינו מתגאה בפני הבריות.
מלשון שלבו גס בה ,שאינו חושב עצמו
כרגיל אליה ,ומחשבותיו ע"פ התורה
ולא עצמאיות.

נושא בעול עם חברו  -ל"ח בעומר
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

מכריעו לכך זכות  -ל"ט בעומר
o
o
o
o

כי הדן חברו לכף חובה ,תתפרד
החבילה.
אפילו מדה מגונה שבחברו יש לדון לכף
זכות.
משתדל לחפש להכריע לזכות.
אפילו חברו נכשל בהלכה מהפך
בזכותו.

מעמידו על האמת -מ' בעומר
o
o
o
o
o

אינו שמח בהוראה  -ל"ז בעומר
 oכי השמח בהוראה שוטה רשע וגס רוח.
 oוהיינו כשיש רב במקום )הגדול הימנו(.
 oהמגיס לבו בהוראה שוכח תלמודו.

מצטער עם חברו.
שילמד בחבורה שישא בעול התורה עם
חבירו.
סובל מדותיו של חברו ,אף שקשה לו.
כאשר נושא בעול עם חברו ,זה מורה
שהוא אדם טוב ,וראוי לתורה.
זה מורה שהוא קשור אל הכלל וראוי
אל התורה.
כשצריך להורות ,נושא בעול עם חברו
להתיעץ עמו ,ואינו מורה לבדו.
מראה פנים לסברת חברו.
ואם חברו טועה מעמידו על האמת )ולא
יתגאה עליו(.
ואם חברו יתקוטט עמו לא יאמר לו ,כדי
להעמידו על השלום.
נושא בעול אפילו בדברים שאינו חייב.

אם חברו נכשל בהלכה יעמידו על
האמת )ולא ישמח(.
משתדל להביאו אל האמת.
אין ראוי להניח הטעות והשבוש בתורת
ה' .
לפעמים מביישין תלמידים בדברים
קשים שיתנו דעתם לעיין יפה.
לפעמים מצערים קודם שישיבו להם
כדי שישימו לבם לדקדק ולטרוח
בשכלם.

מעמידו על השלום -מ"א בעומר
o
o
o
o
o

אחר הויכוח בסופו אהבה ושלום.
ת"ח מרבים שלום בעולם.
גם מעמידו על שאר דברים טובים.
אדם שנוהג במדות אלו הוא טוב ,וראוי
לנחול תורה שהיא טוב.
מסקינן לא עשו ב"ש כדבריהן ,אלא
אחר הרוב ובזה קיום התורה.

