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וההולדה לחוגג היו© »זה אן־ » לדור'׳bD 16ל 6
למר אחרון אשר לא ראודבהללחחס ולא ־׳לקחו חבל
בטבולהם מוזר .וה.רק הוא מק מחוקי ההורה ככל
חוקי ההורה  w tלדוריהיכם חהיה זאח לחוקה מולם
לא כן לדור ,הזה אינו סוק וגזירה רק נימוס ומושכל
מונח .במגף השבע ו ^ בזק  .שלא יאמר טוד חי
; ר אשר ה^ה ממצרים כו׳ גם  pחחגוהו; U
ו ח ג ו ת ם אוחו חג לד פירוש לא מל החירוה
מהשעטד רק פל מה שהכיר %׳ אהסש
׳.. d
לו.לע©־ ולכן חוקה־ מולם חחגוהו אן 1אם יהיו מבדי
אחשורנש שהנהגה והכרח האלקוח לא יופסק מהן למולם.
כ י כל אוכל חמן ונכרחה אין הכרחה אלא הפסקה
 :הנפש ההיא מזידה דברי ר״מ )מכילהא( והגמרא
מחקו זלמנ״ד דהא אכחי לא נצטוו בקרבנוח וק
ממוט■ ; ממזידה ־יק בגרה ובקרבן הוא שוגג ובכ״ז
חייב כאח וזה לרנרק לשממו בשבח ס״ח ט״ב אבל
למונבז שמה בכה׳׳ג חייב בקרבן ואינו חייב כלח
מירח דרע״ק מחשיב ליה מזיד ומונבזחשיב ליה שמג
זדו>< וק נמצא זה הלשק בספרי בכמה מקומוח.
ה נ ה בפסח מצרים ! לא היה חימוצו ניהג אלא fcr
,.* r,אחד כן כח» דיו״ש לא גהיג .ולדמחי הא
דאמן!י להם מחה דגר שלדורוח הוא להורוה שלימוה
מצו!וחמ :יחברך ט.כל הטמים בדחוחיהן מימוסיוח
יעשו יוס •הנצמן ■יום מפלה אויביהם לחג חג הנצחון
לא כן בישראל המה .לא ישמחו על מפלח אויביה©
ולא יחוגו בשמחה מת וכמו שאמר בנפול אויבך אל
השמח 13׳ ק ראה ,ד ורט בטיניו והשיב מטליו■
אפו הרו דאדם הממלהללש שמח בנפול אויבו משוס
שהשמחה רע במיני ד הלא הרט בעיני ד צריך
לשנאוחו ולכך לא נזמי בפסח חג  .המצוח ט בו משה
במצרים Jשפמים; רק כי הוציא ד אש ב״י ממצרי©
אבל טל מפלח האויטם אין ,חג וירש לישראל ולכך
טל נס חנוכה אק היום מודה רק טל הדלקה שמן
זיח וטטך ביס ד* ושהרחו והשגחה אלקים טל טמו
בית;ישראל בזק שלא היל נביא וחוזה בישראל ולק
נטשה ההדלקה טל טנין בלחי ־ •תפורסם ההדלקה
שחונה יחים בהיכל משום שהמנהיגים והשרי צבאוח
היוהכהנים הגדולים החשמונאים והיה חיששח ההשגחה
שמא; יאמרו כחם ומולם ידם ובחחבולוח מלחמה נצחו
הראחה,להן ,ההשגחה אוח ומופס בהיכל אשר אים
ידוע^רק לכהר© למק ידמו ט-יד אלקי טשה זאת
־ה© ימשגחים דרך״אשיי .למעלה מן השבט וכן בנם
פורי©;-לא משו ירש ביום שנחלה הקאו ביום שהרגד
שקחה לפני.ממו?,:שראל .דק
גשונ^י©« »};fp
 ,שאזשו ,
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^ו״ט •הוא ־בימי© אשר נשו מאויביהם ׳׳מ©ר ־שטג
צריכים למשחה והיה נחשים מל דרכם ונהרגו הנחשי©
היתכן לשמוח יום שנצחו הנחשים כי רק השמחה טל
המשחה לכן ויכחוב מרדכי אח הדברים האלה וישלח
ספרים מ׳ לחיים טליהם להיוח טושים כר כימי©
אשר נחו בהם שלכן לא היה חושש לקנאה אח מפוררס
טליש בין האומות )שאנו שמחי© במפלחן רש״י( שאין
השמחה רק טל,המנוחה לא מל יום ההרג בשונאיה©
וטיק ירוקמי אמר ר״ח י׳ב זמן מלימוה הוא והוא
מוכיח טל טצמו שאין בו שיחא ט׳ וטיק ברא״שריש
מגילה ולכן כיון שהחלו לפשות ־אם היו מפסיקין
מלטשות היו סבורים שמשו השמחה פל ההרוג בשונאיה©
ובחוך אלו השנים כבר נצמחו אויבים חדשים ושונאי©
מקרוב ולבני ישראל חושבים מחשבות להשמידם ולכלותם
מפל פני האדמה לכן היו טושים כל ימיהם להראוח
ל 0ר שמחים טל ההצלה ק הרוצה להשמידם לא טל
הנקימה וזה אשר החלו לעשוס כו׳ והבן והנה המצרי©
נשבעו בים סוך ביום ,ז׳ של פסח ואם היה אומר
השיית שימשו בשביעי מקרא קודש היה מדמה האד©
שהשם צוה לטשות חג לשמוח במפלתן של רשמי©
ובאמח הלא מצינו שלא אמרו לפניו שירה שנאמר
ולא קרב זה אל זה שאין הקב״ה שמח במפלתן של
רשמים לכן אמר בארן מצרים שימשו חג בשביעי
ולהורות שאין החג מסיבת מפלת מצרי© בי© שצוה
להן טרם שנטבעו בים ודרק וכן מפורש בילקו©
רמז תרנ  rשלכן לא כתב שמחה בפסח ואין אומרק
^
הלל כל ז׳ משום בנפול אויבד אל תשמח.
אמר גם אני אודך בכלי מ׳ תרננה שפתי
כי אזמרה לך ונפשי אשר פדיחה זהבהתגלוח
שפתי ירנט טל פדיון נפשי ג© לשוני שמא טמון בפי
כל טו© כו׳ כי גשי כי חסרו מבקשי רמתי פיו
אהגה במטמנים כי מבלףןי רמתי בשו וחפרו.
Jtfj
אשר יאכל לכל נפש מכילתא כל אוכל צפש
׳ ‘ .דוחה יו״ט ואץ כל מבודה דוחה יו״נו שטה
בדן ומה אם במקום שאין מקצת או״נ חחה שבח
מקצת מבודה דוחה שבת מיף© שכל אוכל נפש דוחה
יו״ט אינו דין שכל מבודה דוחה יו״ט ת״ל ^אך
ט׳ וצריך ביאור זה הקו״ח איך מין קו״ח כזה הלא
^מר דיו מה בשבת מקצת מבודה דוחה אותה P
ביו״ט רק מקצת מבודה דוחה אותה וכמו שאמרו
כיצד הרגל מג הא דק ומה במקום שהוקל טל השן
ורגל החמיר בקרן מיך© שהחמיר טל השן ורגל איט
דן שנחמיר בקרן א״ל דיו לבא מן הדין להיות כנדון
מה -ברה׳ג• ח*.נ אןי ברשות הניזק ת«נ א״כ הכא
נמי
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