הגאון מקוז'יגלוב הרב אריה צבי פרומר (שורה ראשונה ראשון מימין)

מתוך הדרשה שנשא הגאון מקוז'יגלוב זצ"ל
בישיבת "חכמי לובלין" עם סיום הש"ס בלימוד "הדף היומי"
במחזור השני ותחילת המחזור השלישי ביום כ"ח סיון תרח"ץ
גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם (הושע ח ,י) .ובגמ' בבא בתרא
(ח ע"א) אי תני כולהו עתה אקבצם .יש לפרש לשון "כולהו" בב'
אופנים ,א' כל עם ישראל ,ב' שילמדו כל אחד כל המשניות שהוא
תורה שבעל פה.
וזה תועלת של משנה יומית ,שכל בר ישראל ,כקטן כגדול ,כלמדן
כאיש פשוט ,כעשיר הלומד בהרחבה כסוחר מוטרד מאוד להמציא
פרנסתו ,כולם כאחד יוכלו לקחת חבל במצוה הגדולה והחביבה
של תלמוד תורה דרבים כלל ישראל ,ולסיים כל תורה שבעל פה
באופן קל מאוד במשך ז' שנים ,ובתוך אחרים יחלקו נחלה ,ועיין
רעיא מהימנא פר' בלק עמ' רנ"ג ע"ב דאחד המרבה ואחד הממעיט
קאי על לימוד שית סדרי משנה .ויהי רצון שיקויים בנו בקרב "עתה
אקבצם".
יהי רצון שיתקיימו הברכות ...לכל תמכין דאורייתא וללומדי המשנה
היומית בפרט ...וע"י לימוד כל המשניות שעוברין כל המקומות
שבתורה בפרט כשהוא בכח תלמוד תורה דרבים זוכין לכל הישועות.
כרוז שפירסם הגאון מקוז'יגלוב זצ"ל בשנת תרצ"ו
להפצת לימוד משניות "זרעים וטהרות" לצד לימוד הדף היומי
כאשר אנו עומדים בעזה"י על סף סיום משניות סדר זרעים ללומדי
דף יומי ומשנה יומית אשר תתקיים אי"ה בעיו"כ שנת תרצ"ו הבע"ל
ולמחרתו תהי' התחלה למס' עדיות ,הנני לעורר עוד הפעם דבר
התקנה שיצאה מגדולי ישראל בהתאסף ראשי עם גאוני זמננו

שליט"א ז' אדר תרצ"ד פה לובלין לכל לומדי דף יומי שילמדו גם
משניות סדר זרעים ומסכת עדיות וסדר טהרות שאין עליהם גמ',
וילמדו בכל יום משנה אחת כאשר נדפס על עתון ה"טאגבלאט"
דבר יום ביומו המשנה השייכת לאותו יום ,כדי שבהגיע תור סיום
הש"ס בשנת רח"ץ כ"ח סיון הבעל"ט יהי' סיום שלם על כל הש"ס
ומצוה שלימה ,ואותם שלא התחילו עדיין ילמדו עכ"פ מהיום והלאה
המשנה יומית ביחד עם הצבור מדי יום ביומו ,מלבד זה ,כל מי
שאפשר לו יתאמץ להשלים סדר זרעים במשך השתי שנים ומחצה
עד שנת רח"ץ כ"ח סיון הבעל"ט ולהשתתף עם הצבור במצווה
דרבים גדולה ונכבדה מאד סיום כל הש"ס של רבבות אלפי ישראל
להצטרף עם מרובין העושין את התורה ושלא להיות בכלל וחסרון
לא יוכל להמנות שנמנו חבריו לדבר מצוה ולא נמנה עמהם.
וידוע מאמר חז"ל שאין הגלות מתכנסות אלא בזכות המשניות
שנאמר כי יתנו בגוים וגו' ,ובזכות ת"ת דרבים ,עי' מג"א סי' תרפ"ז
סוסק"ג ומחצית השקל שם דאפילו כל אחד לומד לעצמו חשוב
ת"ת דרבים ,ונזכה לגאולה שלימה ,ועד שיחננו יושעו כל לוקחי
חבל במצוה זו בגאולה וישועה איש איש לכל מכאובי נפשו ונגעי
לבבו ,עי' רש"י מגילה י"ז ד"ה אתחלתא דגאולה ,ויקוים בנו בקרוב
דברי הש"ס ב"ב ח' אי תנו כלהו עתה אקבצם.
ארי' צבי פראמער  -ריש מתיבתא דישיבת חכמי לובלין" הדר
בסאסנאווצא

