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כלר ,פנחס

מהרי״א

)כ״ב כ״ב( ו י ח ף  q6אלהיס כי הולך הוא ,אע״ג שהתיר לו כבר,
יש לייכבו על דרך הפשכו ובקברה דענמא לפי
שאמר לו ק*ס לך אתם ר״ל בקומה זקופה רוכב על קוש כדי שלא
תהא זילותא כלפי מעלה שתשרה שכינהו על השפלים והוא מיהר
וחיבש אתונו שהיא בריה נמוכה והרוכב עלית נראה כאילו הוא הולך
ברגליו וראית לדברי שהיי פי׳ רש״י מדברי רבותינו ששרי מואב
תמהו עליו שלא רכב על ק 1ק.
)כי׳ב  0 '-ו י ו ס ף מלאך ה׳ עבור ,רשיי קימני אבות הראה לו ,וי״ל
י דקראי־ כמי מרמזים אג׳ אבות בהחלה בעמידה
המלאך כתיב ותנו האתון מן הדרך ותלך בשדה אלמא במקום תר
עמד והיינו כנגד אברהם שקראו למקדש הר דכתיב בהר ה׳ יראה
והמלאך היה עומד גם כן במקום גבוה שהיה קל לנטו׳ ממנו וכנותה
מן ההר ותצך בשדה ,ובעמידה שניה כהי׳ גדר מזה וגדר מזה והיינו
כנגד יצחק שקראו לבית המקדש שדה כדכתיב ויצא יצחק לשוח
בשדה ,ודרך השדות שהן גדורין מזר^ ומזה ,וכן כרמים דהכל א חד
הוא ,ובעמידת שלישית כתב ויעמוד במקום צר דהיינו יעקב שקרא
לביה״מ בית שהוא צר מכרסליו דכתב יהיה בית אלהיס והכי נמצא
בהדי׳ במדרש רבותינו שי־^אבות קראו לבית המקדש כקדר תזה כ מו
שכל אחד ואחד מן האבו׳ צמצם השכינה למקום המיוחד וכנק יותר
משלפניו כך המלאך דחק את בלעם למקום צר בפעם אחר יותר.
)כ*ד י״  0ס ל בני שת ,בנו של אדם הראשון ,דהיינו כל האומו׳ ונק׳
שס טפי מקין אע־ג שגס הוא הוליד תולדות מ כו ס
דכול׳ נטבעו ולא נשאר כ״א כח שהית מבני שת ולא תק׳ דא׳־כ לכ תוב
כל בני ח וי״ל משיים דדרשו רבותינו למת נקרא שת שממנו הושתת
עולם ולכך תולה כל האומות בו כמי ,ואל התמה דדרשיכן שמו וקרא
מפרש בהדיא למה נקרא שמו כך דה״נ אשכחן בפיק דברכו׳ דדריש
שמו של ראובן בע״א שדרשו קרא.

פר שת פנחס
ויחקו׳ ואע״ג
אורי בן חור
נאמר בקמוך
הקב״ה וייחקר

)״ די י׳א( פ י נ ה ם בן אלעזר ,וגו׳ רש״י בא הכתו׳
דאורחי׳ דקרא הכי כמו בצלאל בן
וכמו כן בן חפר בן גלעד אלא משום דבם׳ ראשונה
ויחקו בשעת מעשה לא הוא צריך ליחקו הכא אלא בא
מפיהו להודיעו שבחו.
)ב׳ו י׳׳( מ י ׳ צ פ ח ת החנוכי ,רש״י לפיכך הטיל הקב״ה שמו ככיהס
ה׳ מצד זה ויו״ד מצד זה ,מדשני קרא בימכה
׳
שלא כתב עליו הימנה שמעינן דע״כ לאו אורחי׳ דקרא כתיב הכא
כמו העמלקי וכמו הכנעני וכאלה רבים ,אלא משוס הייחוק כ ת ב
הכא הכי.
)כ״י י״ג( ל ז ל ח ׳ רש־י ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפח׳ הקרחי
ורביעי

