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 ם הלכות חמץ ומצה פרק ז "רמב

 שנאמר בניס� עשר חמשה בליל במצרי� לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסי� לספר תורה של עשה מצות/  הלכה א
 שבליל ומני�, השבת יו� את זכור )'כ שמות( שנאמר כמו ממצרי� יצאת� אשר הזה היו� את זכור )ג"י שמות(

 על וא . לפני� ונחי�מ ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור לאמר ההוא ביו� לבנ� והגדת לומר תלמוד עשר חמשה
 זה הרי ושהיו שאירעו בדברי� המארי� וכל מצרי� ביציאת לספר חייבי� גדולי� חכמי� אפילו, ב� לו שאי� פי

 . משובח
 א� כיצד, מלמדו אביו ב� של דעתו לפי, לבנ� והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבני� להודיע מצוה / הלכה ב

 אותנו פדה הזה ובלילה במצרי� זה עבד כמו או זו שפחה כמו עבדי� ינוהי כולנו בני לו אומר טיפש או קט� היה
 משה י"ע לנו שנעשו ונסי� במצרי� לנו שאירע מה מודיעו וחכ� גדול הב� היה וא�, לחירות ויוציאנו ה"הקב
 . ב� של דעתו לפי הכל רבינו

 הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה ויאמרו וישאלו הבני� שיראו כדי הזה בלילה שינוי לעשות וצרי� / הלכה ג
 א ועוקרי� ואגוזי� קליות לה� מחלק משנה וכיצד. היה וכ� וכ� אירע וכ� כ� לה� ויאמר לה� שישיב עד

 אי�, שואלתו אשתו ב� לו אי�, האלו בדברי� וכיוצא זה מיד זה מצה וחוטפי� שיאכלו קוד� מלפניה� השולח�
 נשתנה מה לעצמו שואל לבדו היה, חכמי� כול� היו ואפילו, ההז הלילה נשתנה מה זה את זה שואלי� אשה לו

 . הזה הלילה
    

 ם הלכות תלמוד תורה פרק ה הלכה יג "רמב
 מחבירי ויותר מרבותי למדתי חכמה הרבה חכמי� אמרו, לבו ומרחיבי� הרב חכמת מוסיפי� התלמידי�
 ממנו שיוציא עד הרב חדדמ קט� תלמיד כ� הגדול את מדליק קט� שע# וכש�, מכול� יותר ומתלמידי
 . מפוארה חכמה בשאלותיו

    

 ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ז הלכה א "רמב
 וחיי, שיחיה כדי לו עשה, וחי )ב"מ' ד דברי�', ה ט"י דברי�( שנאמר, עמו רבו מגלי� מקלט לערי שגלה תלמיד
 . עמו ישיבתו מגלי� שגלה הרב וכ�, חשובי� כמיתה תלמוד בלא ומבקשיה חכמה בעלי

    

 משלי פרק יד פסוק ד 
 : /+ר ְ&כַֹח ְ,ב*א+ת ְוָרב ָ&ר ֵאב*ס ֲאָלִפי� ְ&ֵאי�

 א למשלי"ביאור הגר
 אלפי� אבוס בר כשאי� לו צונה ואלפי� ג� באי�

 האבוס בר רק אי� בו תבואה כי מי יפתח לו וישדד 
 ולעבוד עבודתו והעני� הוא כי אלפי� הוא אדמתו להוציא בר אבל רב תבואות נמצא למי שיש לו כח שור לאכול

 אז ג� האבוס הוא בעצמו נעשה בר ורק מ� הכל מודלשו� למוד ואמר באי� אלפי� כשאי� לו תלמידי� ע� מי לל
ד שאמרו "שיתרבה לו תורה כשיש לו כח שור דהיינו תלמיד הגו� ואמר לשו� שור ע' ורב תבואות בכח שור פי

' פ ע# חיי� היא וגו"ש למעלה ע"פירושי� אחד כמ' למשא וכשור לעול ויש בזה גל לעול� יהיה אד� כחמור "רז
ח "בגו  ואחר בממו� וזהו חמור ושור חמור למשא דהיינו שיעבוד לת' מני מחזיקי ידי לומדי תורה א' כי יש ב

 למשא לנשוא כחמור' הב' ח לית� לו די סיפוקו אשר יחסר לו והפי"בכל כח גופו וכשור לעול שנושא עליו עול ת
 בתורה פשטי תורה ישכחמור למשא כי ' עליו עול מצות ולהדור אחריה� לעשות� וכשור לעול הוא עול תורה והג

כ פלפול לברר וללב� העני� בקושיות ותרוצי� ובעלי לומדי תורה בפשט "להבי� העני� הפשט באר הטיב ויש ג
ל נגחו הוי� "ש ז"וורי� כשור בעל קרני� וכמהפשוט המה נקראי� חמורי� והלומדי� בפלפול המה נקראי� ש

 פשטי התורה ולחזור עליה� תמיד וג� לפלפל ללמודהדברי� ' לו בני� שנוגחי� בתורה וזהו שצרי� האד� לב
ש ורב תבואות הוא בא מכח אותו תלמיד שהוא כשור בעל "בלימודו כדי שיצא העני� מזורז ומלוב� בלי קושי וז

 .  כי הוא מקשה והוא מפרק וממילא רווחא שמעתתאהקרני� וחרי  גדול בפלפול
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