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חינוך מוצלח

 דברים שאמר הרה"ג ישעי' זושא ווילהעלם ע"ה ז"ל לפני קבוצת מחנכים,
בסיום קורס למחנכים ע"י מוסד איגוד המלמדים, בר"ח אלול תשע"ז

א. כבוד הרבנים והנאספים, כולל הרב רוטנברג שליט"א:

פותחין בברכה – "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם . . ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו 

כוננו עלינו ומעשה ידינו כוננהו"1.

ב. ברצוני להציג שאלה שיש לי כבר זמן רב: מדוע אין חיוב על המחנך לברך ברכה מיוחדת על מצות 

חינוך? הרי זו מצוה מדאורייתא - "ושננתם לבניך"2, ולכאורה הי' צריך להיות חיוב על כל מחנך שכאשר 

נכנס לכיתתו בבוקר, קודם הלימוד שיברך "ברוך אתה ה"א מלך העולם אשר קידשנו במצותיו וציונו על 

מצות חינוך"3?

וי"ל הביאור בזה ע"פ דברי הרשב"א4 הטעם לכך שלא מברכים על מצות כיבוד אב, ומצות הצדקה 

ועוד, הוא, כי מצוות אלו תלויים בדעת המקבל, ומכיוון שלא יודעים איך המקבל יקבל את מה שנותנים 

לו, לכן אי אפשר לברך עליהם, היות ובמקרה שהמקבל לא רוצה את מה שנותנים לו ממילא הנותן לא 

מקיים המצוה.

•

אנו עומדים כעת בסיום קורס למחנכים, ומאד נחוץ שהמחנכים ידעו שהם צריכים לקחת את כל החומר 

הנלמד בקורס הזה ולאמצו ולהתאימו למצב של המחנך בכיתה. 

אפשר ללמוד את הדרך להדריך ולחנך בכל מיני קורסים ארוכים למשך שבועות אבל ישנם מקרים 

שהמלמדים מרגישים שכל החומר הנלמד הוא למעלה מההשגה שלהם, ואינם רואים את הדרך להתאימו 

עם מצבם בכיתה, ולהשתמש בחומר הנלמד במעשה בפועל בחיי היום־יום בישיבה. 

יוריד את כל מה שלמד למעשה בפועל,  ולכן בכל קורסים אלו בענייני חינוך, נחוץ מאד שהמלמד 

שקיבל  ההדרכה  ע"פ  בפועל  ויתנהג  שלו,  הכיתה  או  הישיבה  של  ומצב  למעמד  החומר  כל  להתאים 

בקורסים אלו.

1. ראה רש"י פקודי לט, מג.

2. ואתחנן ו, ז.

3. א' הנוכחים שם אמר ע"ד הצחות שזהו כיון שזהו ספק ברכה לבטלה. והרב ישעי' זושא ווילהעלם ענה: ספק יכול להיות מצד התלמיד, אצל הרב 

צריך להיות ברור איך הוא מקיים את הצווי שלו מצות חינוך ללמד באופן ברור ומתקבל, וראה לקמן בפנים.

4. בשו"ת תשובה יח.
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וכמו במצות כיבוד אב: עד"מ בן המביא לאביו כוס קפה, ואביו אינו רוצה את כוס הקפה, אף שהבן 

חושב שהוא מקיים מצות כיבוד או"א, אבל מכיון שאביו אינו רוצה הקפה יוצא שהבן לא מקיים מצות 

כיבוד אב, ולכן אין ברכה על מצות כיבוד אב ואם כי לא תלוי במעשה הבן אלא באופן קבלת הדברים 

מצד ההורים. ועד"ז בעני שנותנים לו כסף שאינו רוצה אותו, אזי הנותן לא מקיים בנתינת הכסף את מצות 

הצדקה, ועד"ז הרשב"א שם מביא רשימה שלימה של מצות שאינם מברכים עליהם מסיבה זו.

ועד"ז י"ל בנוגע לעניינו - מצות חינוך: העיקר במצות חינוך הוא לא עבודת המחנך שמלמד תורה אלא 

איך יתקבלו הדברים אצל המחונך.

ישנה אימרה "יש חילוק בין המלמד מושג, להמלמד לתלמיד": "המלמד מושג" אינו מתחשב באם 

התלמיד מבין או לא את מה שהוא אומר, אלא הוא לוקח חומש או גמרא וכו' וקורא את מה שכתוב שם 

ומתרגם את זה לשפה המדוברת ותו לא. משא"כ "המלמד לתלמיד" מקשר את דעתו ומחשבתו לתלמיד 

והעיקר אצלו הוא שהתלמיד יבין ויתקבל את כל מה שמלמדים אותו. 

עבודת המחנך היא להיות "מלמד לתלמיד"! לא רק לקרוא את סוגיא ולחזור עליו לפני התלמידים 

בכיתה, אלא להתחבר עם התלמידים ולוודא שהם לומדים ומבינים את החומר הנלמד. 

וזהו עיקר מצות החינוך שקאי על קבלת הדברים מצד המורה והחניך, וכאשר חסרה בהבנת הדברים 

של התלמיד אזי חסר גם בקיום מצות החינוך, ולכן אי אפשר לברך על עבודתו של המלמד.

משא"כ, באם מצות חינוך הייתה רק מצד המלמד, הנה כאשר הכין את החומר ללמד לתלמידים )חומש, 

גמרא או רש"י וכיו"ב(, והוא מבין את מה שהוא אומר לתלמידים, והם לא מבינים כלל מה שהוא אומר, 

אזי יוכל לברך גם כן, כי הוא עשה את התלוי בו... 

הדברים  האם  בבירור  יודע  לא  שהמחנך  ומכיוון  המחונך  מצד  היא  חינוך  מצות  כנ"ל,  לפועל  אך 

מתקבלים אצל התלמידים, לכן המלמד אינו יכול לברך.

שישנם  במוחש,  שרואים  וכפי  עצמו.  במלמד  תלוי'  התלמידים  אצל  הדברים  הבנת  רבות  פעמים 

תלמידים שאצל מלמד מסויים הם רוצים ללמוד ממנו ולומדים בפועל, ומבינים מה שאומר והם מעורבים 

בלימוד וכו', ואותו תלמיד אצל מלמד אחר לא ירצה ללמוד, ובמשך כל השיעור הוא יושב משועמם ולא 

מבין את מה שאומר המלמד, ואף אם המלמד מלמד ממש אותו חומר הלימוד - זהו ממש אותו גמרא 

ואותו קיצור שולחן ערוך וכו', אצל מלמד אחד התלמיד כן יבין את הלימוד, אך אצל מלמד אחר הוא 

לא יבין את הלימוד. 

והסיבה היא, כי התלמיד אומר לעצמו שממלמד זה אינני רוצה לשמוע או ללמוד )ולהבין( את מה 

שאומר, ומכיוון שהתלמיד מחליט כך, זה גורם לאטימת הראש והלב והאוזניים שנסתמים לגמרי ואינו 

יבין  כן  ולכן התלמיד  יהי' מעוניין ללמוד  כן  שייך להבין את חומר הנלמד, אך אצל מלמד אחר הוא 

הדברים.
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אם המחנך לא מחייך לתלמיד – זה גורם סתימת המוחין אצל התלמיד. זה גורם למחיצה של ברזל בין 

התלמיד לרב והוא לא ירצה להבין את מה שמלמדים, הוא מביט על המלמד הזה כאיש זר הרחוק ממנו 

ואינו רוצה להבין את דבריו.

לכל התלמידים  לחייך   - הוא  לכיתה  זה מובן, שהדבר הראשון שעל המלמד לעשות כשנכנס  ומכל 

ולומר להם "א גוט מאגרען" )"בוקר טוב"(! וזהו מה שפותח את הלב ואת המוח וגורמת את הרצון 

והתשוקה בהתלמידים לרצות ללמוד ממלמד זה.

ואני שואל על ההנהגה האמורה, האם זהו אכן ההנהגה הרצוי'?!

בהתלמידים  ותענוג  שמחה  שיגרום  דבר  כל  אלא  )בדיחה(   Joke דוקא  לאו  הוא  דבדיחותא  ומילתא 

שירצו ללמוד, וכפי שזה הקבוע בחוקי הטבע, כאשר התלמיד הוא בפחד ומורא, אזי הראש שלו נסתם 

ואינו יכול לחשוב ולהבין את מה שמלמדים אותו. 

וא"כ אדרבה, מתפקידו של המלמד הוא לפתוח את הראש והלב של תלמידיו ולגרום להם להרחבת 

קודם  ומילתא דבדיחותא  ע"י החיוך  כולל  והלב בכדי שיוכלו להבין את מה שמלמדים אותם,  הדעת 

הלימוד.

נעשה  וכנ"ל שזה  והמוח ללמוד,  והנהגה אשר לתלמיד תהי' פתיחת הלב  גישה  אלא צריכה להיות 

במיוחד ע"י התחלת היום עם "א גוט מארגען" עם חיוך של המלמד לתלמידים.

לא  באופן  כבטלן  אלא  ומכובד  גדול  קומה  בעל  איש  כמו  לא  לכיתה  נכנס  שהמלמד  מקרים  ישנם 

מכובד, החולצה שלו לא נקי' או מסודרת וכיו"ב.

בישיבות אחרות מחוגים אחרים, המלמד הולך עם עניבה בכדי שיראה יותר מכובד. ולדעתי זה מאד 

יותר ממנו בלימודם, שהרב או המלמד יתלבשו  נחוץ בכדי שהתלמידים יכבדו את הרב, ועי"ז יקבלו 

–( לעבודה, הוא הולך מלובש  )– להבדיל  יודע שכאשר אביו הולך  כי כמו שהתלמיד  באופן מכובד, 

באופן מכובד. כפי שאומרים כיום "הוא מלובש כמו מליון דולר", הנה עד"ז על המלמד להיכנס לכיתה 

לבוש באופן מכובד.

המלמד צריך לדעת שהוא איש מכובד )הוא לא בעל גאוה(, אבל הוא צריך לדעת את מעלותיו וגדולתו 

ולהרגיש סיפוק טובה, ולא להיכנס לכיתה כמו סמרטוט. וענין זה מתבטא באופן המלבוש שלו והדיבור 

שלו וההליכה שלו.

נוהג לספר אותו בתדירות להמלמדים  ואני  זה ברצוני לספר סיפור אישי, שאני מאד אוהב,  ובעניין 

בישיבה:

רוב המלמדים כאן לימדו משנה מאות תלמידים, באם עושים חשבון שכל כיתה ישנם 25 תלמידים, 

וכל שנה יש 25 תלמידים נוספים, יוצא מכך שב4 שנים לימדת כבר 100 תלמידים! האם רואים כאן כבוד 

וערך למלמד בגלל זה שלימד משנה ל100 תלמידים?! מה שראיתי בברית ההוא איך מכבדים מלמד 

שלימד פרשה בתורה ל300 תלמידים, זה ממש חימם לי את הלב.
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באופן  יתבטא  וזה  מכובד,  איש  ולהרגיש שהוא  עצמו  את מעלת  להכיר  צריך  מובן שהמלמד  ומזה 

הדיבר שלו והנהגתו, וזה נוגע לאופן הנהגת התלמידים כלפיו - שיכבדו אותו גם, ועי"ז יהי' להם היראה 

פנימית ובושת, וביחד עם זה - המלמד מראה להם הסבר פנים יפות, הגורמת פתיחת הלב והמוח אצל 

התלמידים.

א' הישיבות שלחו אותי לה"ועד" שלהם והם שאלו אותי: "למה אתה רוצה להיכנס לעבודת החינוך, 

הרי אינך יודע שעבודת החינוך הוא מהעבודות הכי קשות"? 

והסביר "כאשר מישהו נהי' חשמלאי, כמעט אף אחד לא יכול לומר לך מה לעשות, כי רוב האנשים לא 

מבינים את המרכיבים של עבודה זו, ועד"ז אצל צורף יהלומים, לא כל אדם יוכל לומר לך איך לחתוך, 

כי הם פשוט לא מבינים איך נעשית עבודה זו".

דעתו  לחוות  יכול  ולכן  בחינוך  הוא המבין  לעצמו שהוא  חושב  כל אחד  החינוך  בעבודת  "משא"כ 

למלמד ולמחנך באיזה דרך עליו לחנך, 

כי חושב לעצמו שזוכר את כל ה־18 שנים שלמד  יכול להחליט בעצמו מיהו מחנך טוב,  וכל אחד 

בישיבה, וזוכר איזה מלמדים אהב, ומחליט שהנהגתם היא ההנהגה הרצוי' לכל מחנך, וחושב שיש לו 

דעה בחינוך, ולכן הוא נותן "עצות" שלו לכל מחנך.

"אבל לפועל מי אומר שהוא אכן מחנך טוב" ולכן, המשיך האיש מה"ועד": "צריכים לדעת שבחינוך 

כל אחד חושב שהוא יודע מהו חינוך וכל אחד חושב שהוא יודע מהי הדרך הטוב בזה, וכל אחד ואחד 

את  טוב  למחנך  אין  ובזה  המומחים,  שהם  חושבים  וכולם  לחנך,  איך  למחנך  שלו  עצות  ליתן  יכול 

העצמאות והייחודיות, איך לחנך תלמידיו כי כל אחד יכול להפריע את תפקידו".

ולכן מחנכים צריכים לדעת שהם צריכים להתמודד עם האתגר שכל מאן דהו יש לו אמירה בעבודת 

החינוך, אפי' הילדים יש להם אמירה בחינוך.

לפני מספר שנים א' המלמדים אצלנו באהלי תורה הראה לי מ"ש בעיתון באה"ק תובב"א, שמחנך 

וותיק החליט שהוא מתפטר מתפקידו כמחנך, ושאלו אותו למה הוא מתפטר הרי הוא מחנך וותיק זה 

שנים רבות, וביאר המחנך, שעכשיו נהי' עידן חדש בחינוך, שבמקום שהמחנך הוא זה שמחליט איך 

אותו,  ילמד  שהמלמד  רוצה  הוא  איך  לאביו  אומר  הילד  הילד,  הוא  המחליט  כעת  התלמידים,  לחנך 

והאב הולך להנהלה הגשמית של הישיבה ואומר להם שהוא רוצה שהמלמד ילמדו באופן כזה שרוצה, 

וההנהלה הגשמית הולכת למנהל ואומרים לו שהם רוצים שהמלמדים ילמדו באופן הזה )שהוא הדרך 

שרוצה הילד(, והמנהל אומר למלמד שרוצה שהוא ילמד באופן כזה שרוצה התלמיד, והמחנך הוותיק 

סיים, וא"כ יוצא שבמקום שהמלמד ילמד לתלמידים כמו שצריך, הילד הקטן הזה מתחיל להיות מנהיג 

העולם והוא יחליט איך צריכים ללמד, וזוהי הסיבה לכך שאני מתפטר מתפקידי להיות מחנך.

ואף שזה נשמע קצת מצחיק, אך לצערנו זהו המצב החדש שההורים וההנהלה הגשמית לוקחים צד, 

אפי' קודם ששומעים את הצד של המלמד, ומיד מאשימים אותו, וההנהלה הגשמית אומרת שמכיוון 
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זוהי אשמת  ולא מתחשבים אפי' בכך שאולי  זוהי אשמת המלמד,  בוודאי  שהתלמיד לא שמח תמיד, 

התלמיד, והמלמדים עומדים תמיד במצב לא עצמאי.

ולצערנו זוהי מהבעיות הגדולות בחינוך, ומחנך צריך לדעת שעם זה הוא צריך להתמודד ולעבוד חזק 

בחינוך הכשר על טהרת הקודש ולא להתפעל מהתלמידים וההנהלה הגשמית אלא לחנך באופן הדרוש.

לצערנו הרב אנו רואים כיום )הרבה יותר מבעבר( שישנם תלמידים שלא מצליחים לעבור את כל שנות 

הלימודים במסגרת הישיבה.

ישנם כמה שיוצאים מהמסגרת באופן פשוט ורגיל. נו, מהיכי תיתי, אבל למה ישנם כאלו שהולכים 

עם שנאה גדולה? והסיבה הוא, כמו שצעירים אלו אומרים בעצמם, שהם נזכרים כעת )בגיל 20( באיזה 

מקרה שאירע להם בישיבה ע"י המלמד כשהיו בגיל5! 

עם  להתנהג  המלמדים  של  האחריות  על  זהו  אבל  עצמם,  את  להאשים  יכולים  לא  המלמדים  אכן 

התלמידים באופן המתאים, שלימוד התורה וקיום המצות יהי' אצל התלמידים דבר טוב ונחמד ונעים און 

ַא לעבעדיקע זאך.

שכאשר  בפועל,  במעשה  בעצמי  זה  את  ראיתי  אני  וגם  כתב,  מסויים  מחנך  אשר  ראיתי,  זה  ובענין 

לומר  לזה: אופן אחד הוא  כיצד לגשת  גישות  ישנם שתי  וקשה, הנה  ומסובך  מגיעים לתוספות ארוך 

לתלמידים בהקדמה "חברה'ע דאס איז א שווערע תוספות", או כהל' בישיבות לתוספות הארוכים "ס'איז 

ייכל", "הערט זיך צו צו די שווערע תוספות", הנה האמירה הזו גורמת לאבד חלק  א תוספות מיט א ּבֵ

מהתלמידים, כי יאמרו לעצמם "למה לי ללמוד דבר קשה?! זה לא בשבילי!"

בואו ולא נעשה את התורה כדבר הקשה על התלמידים, אלא נעשהו לדבר שמח שבו התלמידים ישמחו 

ויהנו.

ויעזור השי"ת שנרווה רוב נחת יהודי וחסידי מכל יו"ח וכל התלמידים, ושנזכה לגדל כיתות שלימות 

- שכל התלמידים יחדיו יצליחו להשלים מסגרת הלימודים בישיבה במשך כל השנים, ונזכה לראות את 

המשך הדורות של תלמידים יראים ושלמים, עד ביאת גואל צדק בקרוב ממש.

ג. ע"פ כל הנ"ל - שהעיקר במצות חינוך הוא שהמחונך ילך בדרך שמחנכים אותו, ויבין את מה שאומר 

המלמד, ומזה מובן שתפקידו של המחנך הוא לחפש דרכים לוודא שהתלמיד אכן יבין את אשר מלמדים 

אותו וילך בדרך שמחנכים אותו.

ויוצא מזה, שזה תלוי במלמד שיתנהג באופן מסויים שזה יגרום לתלמיד שירצה ללמוד ממנו, וכמ"ש 

קאפ(?  אין  אריין  ניט  גייט  )עס  כברזל  עליו  תלמיד שלמודו קשה  ראית  אם  אמר  "רבא  תענית5  בגמ' 

בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים"!, יכול להיות כאשר לומדים גמרא כזו או אחרת לא שמים לב לדברים 

אלו כראוי, ויכולים לחשוב שהסיבות אחרות שהגמרא מביאה למה הוא קשה כברזל הם יותר טובים, 

אבל צריכים לדעת שרבא )שהוא מגדולי האמוראים( אמר שהסיבה הוא, שהמלמד שלו לא נתן לו חיוך!

5. ח, א־ב.
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ד. ישנם כמה מלמדים, ובפרט אצל מדריכים ראשיים בקעמפ, ששיטתם הוא, שביום הראשון של הקעמפ 

כאשר כל התלמידים מתכנסים יחד ל"ליינאפ" הראשון, המדריך הראשי זורק את אחד מה"קעמפערס" 

מהליינאפ שיחזור לבאנק שלו, ורצונם בזה להפיל אימה ופחד על הקעמפ'ערס, שמיום הראשון יקבע 

אצלם פחד למדריכים הראשיים.

למה לא להתנהג כמ"ש בתניא פ"ז "האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח לבו לה' ולתורתו 

ועבודתו שצריכים להיות בשמחה וכמו שעשה רבא6 לתלמידיו שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחלה 

ובדחי רבנן".

וכפי שמוצאים אפי' אצל גדולי ישראל וצדיקים ורבותינו נשיאנו, כאשר הי' דבר המשמח - זה גרם 

שהלימוד יהי' באופן גדול ורחב יותר! כשהי' קערה עם מטבעות של זהב בעת אמירת המאמר אז המאמר 

נאמר באופן אחר לגמרי7!

מאיזו סיבה מחנכים מחפשים דרכים איך להטיל אימה ופחד על התלמידים, וכפי שאכן כתוב בחז"ל8 

"כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור )מרירות מחמת אימה, פרש"י( תכוינה", 

וא"כ טוענים מה הבעי' להטיל אימה ופחד על התלמידים.

פנימית,  יראה  הנ"ל, דהנה כתוב בתניא9 שישנה  אבל ברצוני להציג באופן אחר ללמוד את הגמרא 

שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו כל תועבת ה' אשר שנא, וכמ"ש בסידור 

בהערה לתיקון חצות "יראה פנימית ירא בושת, ד"מ כמו שיש בושה לפני אדם גדול בדורו וצדיק כו' 

לומר שזהו  ברצוני  ועד"ז  וכיו"ב,  העונש  יראת  לא  היינו  ולא מחיצוניותו",  היא מפנימיותו  שהבושה 

הכוונה שצריך להיות יראת התלמידים למלמד שכוונת היראה היא לא יראת העונש של המלמד אלא 

התלמיד צריך להתבייש לעשות דבר שלא כהוגן לפני המלמד, ולא  יראת בושת מגדולתו של המלמד. 

אימה ופחד ויראה מפני העונשים. 

התלמיד היושב באימה ופחד מפני העונשים - הוא ישב עם ראש סתום ולא יוכל לפתוח את מוחו ואת 

פיו ללמוד, ולדעתי הנהגה כזו איננה נכונה! 

ה. ישנה עוד נקודה הקשור להנ"ל בנוגע לאופן הנהגתו של המלמד שגורם שהתלמיד ילמד ממנו:

מקרובי  א'  של  לברית  הלכתי  בשבוע10,  ראשון  ביום  שחל  חנוכה  של  הימים  בא'  שנה  כ20  מלפני 

משפחת אשתי שתחי' שהתקיימה בישיבת "תורה ודעת", וכשכיבדו את א' הרבנים אמרו עליו, לא שהוא 

"הרב הגאון" ולא "הרב בעל מחבר ספר" ולא "רב מורה הוראה" וכו' אלא "הרב שזכה ללמד פרשת 

6. הערות המו"ל: ויש לדייק שרבא הוא זה שאמר שתלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים, כנ"ל בפנים.

7. ראה לקו"ש ח"ד ע' 1371. 

8. שבת ל, ב.

9. פ"ד.

10. כידוע שביום ראשון בשבוע שבימי חנוכה אין ישיבה. ובקשר לזה ישנה אימרה בעולם: למה אין ישיבה ביום ראשון בשבוע של חנוכה? זה לזכר 

"להשכיחם תורתך"... 
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ויקרא ליותר מ300 תלמידים" וכל הקהל שם מחה כפיים, וזה ממש חימם את ליבי, הלואי שהייתי רואה 

כבוד למגיד שיעור כזה.

ו. לכמה מכם ידוע, שלפני שלושים שנה הייתי רב ושליח של הרבי בעיר פנמה, וכשחזרתי לכאן, כו"כ 

מוסדות הציעו לי התפקיד להיות מנהל הישיבה. 

ועם  זה לא בדיחה! העתיד של כלל ישראל  ז. כל המחנכים צריכים לדעת, שהעתיד בידיים שלנו! 

ישראל, העתיד של פרומע קינדער הוא בידיים שלנו!

ח. הרב משה פיינשטיין ז"ל )פוסק הדור באמריקה( הביא בדרשותיו את הסיבה לכך שהדור הראשון 

של היהודים שהתיישבו באמריקה איבדו את בניהם - הם נטשו את היהדות, והסביר שהסיבה הוא, כי 

כאשר האב הי' חוזר מיום ארוך ומייגע של עבודה הי' נאנח "אוי, ס'איז שווער צו זיין א איד", וכאשר 

הי' מגיע שבת הי' נאנח "אוי, ס'איז שווער צו היטען שבת", וכאשר הי' הולך לקנות אוכל כשר הי' נאנח 

"אוי, ס'איז שווער היטען כשרות", ובקיצור על כל עניני תורה ומצות הי' נאנח שזהו דבר הקשה עליו, 

והילד כשהי' שומע את אביו נאנח על הקושי לקיים תורה ומצוות הי' אומר לעצמו "למה לי ולצרה הזו, 

אינני רוצה חיים קשים כאלו?!" והי' עוזב את היהדות. ור' משה הדגיש שאם האב או המלמד יפגין 

לתלמידים שדבר מסויים קשה, אזי התלמיד לא ירצה את הדבר ההוא.

רק  זה  תוספות  "חברה'ע,  ללימודו  כהקדמה  אומר  שהמלמד  הוא,  ארוך  לתוספות  אחרת  גישה  אך 

נדמה כארוך וקשה, אבל באמת הוא לא קשה כלל! תראו בעצמכם שכולכם יכולים להבינו על בוריו", 

וכשאומר את הקדמה הזאת, בזה הוא לא רק שהוא לא גורם להם שהם לא ירצו ללמוד התוספות הארוך 

אלא אדרבה הוא גורם להם חשק ללמוד, וכל הכיתה ישמעו למלמד!


