לכל מאן דבעי,
אני כותבת בשם הרב מנדל קסין בנוגע לפרויקט אותו הקים  -רמ"ת  - RApid Mastery of Torah,הקניית שליטה בתורה
במהירות .
הרב מחפש גברים ונשים הרוצים לתמוך בצורך הבוער בפרויקט שכזה כדי להביא את המשיח במהרה בימינו.
הצהרת הכוונה:
"השבת גדלות התורה לעם היהודי"
"אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות " ---לימוד משנה.
(מדרש רבה ,ספר ויקרא ,פרשת" צו ",סעיף ג)
הציטוטים הבאים נאספו מתוך הרצאותיו של הרב מנדל קיסין .הם מציגים ומסכמים את העקרונות העומדים בבסיס
התפיסה המהפכנית של הרב בלימוד התורה :רמ"ת  ---הקניית שליטה בתורה במהירות .
החזון והדרך ללימוד משניות מתגשמים באמצעות' מפת משניות '.מה אנו משיגים דרך שימוש במפה זו" ? ---השבת
גדלות התורה לעם היהודי ".ולא זאת בלבד!
רקע על הרב קסין
הרב מנדל קסין הוסמך על ידי הרב משה פיינשטיין זצ"ל .בנוסף ,היה מקורב מאד לרב חיים פרידלנדר זצ"ל ולקח חלק
משמעותי בהוצאת ספריו" ספרי הרמח"ל ".
הרב קסין הוא בעל דוקטורט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת פורדהאם והוא מנהל קליניקה פרטית בברוקלין ובלייקווד .הוא
מרצה ומחנך בעל שם בינלאומי .הרב דיבר רבות ברחבי העולם בנושאי השקפות עולם ,שיטות לימוד ושמירת הלשון בדגש
על כתביו של ר 'משה חיים לוצאטו( הרמח"ל).
הקרן למורשת החפץ חיים הוקמה מתוך השראה מאחד מהשיעורים של ר 'קסין על לשון הרע .הרב קסין הוא אחד המורים
היחידים המרצה בהרחבה על שיטות הלימוד של הרמח"ל ובכך הוא מביא לשיפור משמעותי בהבנה של הגמרא ,המשנה
וההלכה .שיטת למידה זו ,המבוססת על כמה מספרי הרמח"ל ,מהווה כלי מדהים בניתוח ,בהבנת המבנה וביצירת סנכרון
בכל לימוד .רבים ומופלגים יתרונותיה של שיטה יעילה זו עבור הדור שלנו ללמוד ולזכור את הלימוד .
פרויקט רמ"ת
הרב קסין התחיל לקדם את מה שעתיד להיות מפת משניות חינוכית דיגיטלית .הוא צופה שמפה זו תשכלל את השיטה של
הרמח"ל על מנת לקדם למידה מהירה של המשנה .דבר זה גם יצור אצל הלומד תחושת הצלחה ומתוך כך הערכה עצמית
גבוהה יותר .
באתר האינטרנט  torahthinking.orgתחת פרויקט רמ"ת ,ניתן לצפות בשיעור מוסרט של הרב או לקרא תמלול של
השיעור .בסרטון מוסברת ה"שיטה "של הרמח"ל" .דרך ה 'שיעור מספר  55:מבט כולל על התורה( ש"ס )".הרצאה יוצאת
דופן זו מציגה הן את שיטת הלימוד הנעשית דרך המבנה והסנכרון והן את האופן בו הלכה והשקפה משתלבים יפה זו בזו .
הציטוטים הבאים הם קטעים מתוך שיעורים שונים של הרב הנוגעים לגישתו .השיעורים זמינים בדף של פרויקט רמ"ת:
"בסופו של דבר ,מוקד העניין הוא שהש"ס הינו פאזל ,הלכות מפוזרות ללא סדר הנראה לעין .אם
מישהו נותן לך פאזל של  1000חלקים ,מה הדבר הראשון שתבקש לראות ?את הקופסה עם הציור
השלם .אתה רוצה לראות את התמונה הגדולה וכך תדע לאן כל חלק מתאים .ללא הקופסה הזאת ,
זה יכול לקחת לך שנה להשלים את הפאזל ,אתה תמשיך לנסות ולנחש .הקופסה היא הרעיון
המרכזי של כל' סדר 'כך שתוכל לדעת לאן שייכת כל מסכת ,או כל סוגיה בכל מסכת כי ללא
התמונה הגדולה ,זה רק פרטים ופרטי פרטים ועוד פרטי פרטים .המפה תדמה מצב של זיכרון

צילומי ותאפשר לראות את הקשר שבין הרעיונות .היא תדגים איך תרי"ג המצוות מחוברות כולן
לשישה רעיונות יסודיים :בעלות ,מלאכה ,היתר אכילה ,היחס לאלוקים ,היחס לטומאה ,ופרקי
אבות ".
"השיטה הזו תסייע לקצר את הזמן שלוקח ללמוד ולשנן את הש"ס מ 7שנים ל 3שנים ,וכך תפיץ
במהירות את הידע והשליטה בתורה לכל עם ישראל ".
"קחו עשרה תלמידים ולמדו אותם את השיטה הזו .הם יהיו כל כך מרותקים שכל אחד יספר על כך
לעשרה חברים וכך עשרה יהפכו למאה .בעזרת פרסום של השיטה ,כעבור שנה מאה התלמידים
הראשונים יספרו לחבריהם וגם הם יצטרפו לחגיגה .כך תגיעו לאלף תלמידים וכל אחד מהם יביא
עשרה חברים ,מפני שאין דבר גדול יותר מאשר שליטה בכל התורה שבעל פה ".
"בעצם מדובר במפה , GPSאם תרצו .דרך המפה הזו תוכלו למקם את עצמכם במדויק כדי
להתחבר לריבונו של עולם .זו מפה יפייפיה המשמשת כהקדמה ללימוד הש"ס" .

