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This week's Parsha Shiur is sponsored in memory of 
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 בראשית פרק כד פסוק לב 
 ֶ�ֶב� ַוִ�ֵ�� ַהְ�ַמִ�י� חַוְיַפַ� ַהַ�ְיָתה ָהִאי	 ַוָ�בֹא

 ְוַרְגֵלי ַרְגָליו ִלְרחֹ� �ַמִי� ַלְ�ַמִ�י� �ִמְס��א
 : ִא�� ֲאֶ	ר ָהֲאָנִ	י�

 י"רש
 את סות� שהיה, שלה� זמ� התיר % ויפתח
 :אחרי� בשדות בדר* ירעו שלא פיה�

 
 ן"רמב
 דר* אורחיו ע� שעשה, לב� על יחזור % הגמלי� ויפתח. הבא האיש הוא אליעזר % הביתה האיש ויבא
. אתו אשר האנשי� ורגלי אליעזר רגלי לרחו� מי� ונת� ומספוא תב� לה� וית�, גמליה� ויפתח מוסר

 מדיני� אנשי� ויעברו וכ�. אנשיו ורגלי רגליו לרחו� מי� הנות� הוא אליעזר שיהיה הוא רחוק כי
 בפסוק הנזכרי� אחיו אל חוזר" וימשכו "כי, )כח לז להל� (הבור מ� יוס/ את ויעלו וימשכו סוחרי�
 ומפיבושת עבד* יעשה כ� עבדו את המל* אדוני יצוה אשר ככל המל* אל ציבא ויאמר וכ�. הראשו�

 % הגמלי� ויפתח ועני� :כ� ורבי�, דוד דברי וה�, )יא ט ב"ש (המל* מבני כאחד שולחני על אוכל
 אשר המרכבה במושב חגורי� הולכי� שהיו או, קשורי� להוליכ� המנהג כי צואר� מוסרי שפתח
 כתב י"ורש ):ב נב ישעיה (צואר* מוסרי התפתחי, )יא כ א"מ (כמפתח חוגר יתהלל אל כלשו�, עליה�
 התיר) ח ס (רבה בראשית ולשו�. אחרי� בשדות ירעו שלא פיה� סות� שהיה שלה� זמ� התיר

 דומי� אבינו אברה� של גמליו היו לא, אבא ברבי חייא לרבי שאל ירמיה ורבי הונא רבי, זממיה�
 בביתו החסידות שיהיה אפשר אי כי, הזמ� פתוח לסתור שאלה וזו. 'וכו יאיר ב� פנחס רבי של לחמורו

 איננו יאיר ב� פנחס רבי של חמורו וכאשר, אבינו אברה� של מביתו יותר גדול יאיר ב� פנחס רבי של
 צרי* ואי�, אבינו אברה� של גמליו שכ� כל, כילולהא לבעליו האסורי� הדברי� מ� להשתמר צרי*

 :או� כל לצדיק יאונה לא כי, לזממ�
 
 

 פרשה ס ) וילנא(בראשית רבה 
 של גמליו היו לא רבה בר חייא' לר שאל ירמיה' ור הונא' ר, זמומיה� התיר' וגו הביתה האיש ויבא ]ח[

 עבדת לסטאי נסבוה יאיר ב� פנחס' דר חמרתיה, יאיר ב� פנחס' ר של לחמורו דומי� אבינו אברה�
 שלחוה, לרבונה נמסרה, עלינו מערתא ותסרי מייתה סופה אמרי�, כלו� טעמת ולא יומי� תלתא גבו�
 דאית, דתיכול לה ויהבו העניה לאותה פתחו אמר קלה וחכי� נהקת דעלתה כיו�, דמרה בביתא ועלת
 ולא שערי� לה יהבינ� רבי ליה אמרי� �טעמתו לא שעורי� לה יהבי�, מידי טעמה דלא יומי� תלתא לה

 לבהמה זרע הלוקח רבי אלפי� כ� לא אמרו דמאי אפיקתו�, אי� ליה אמרו� תקנתיהו ל"א, טעמתו�
 מחמרה והיא לה נעביד מאי ל"א, הדמאי מ� פטורי� הכלי� את בו לסו* ושמ� לנר ושמ� לעורות וקמח

 .דתאיני� קרטיל חד זעירא לרבי שלח ירמיה' ר, גרמה על
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 ]ד"שנת תרע[שם משמואל לפרשת חיי שרה 
בשעה ) ב"ד ע"שבת י(ל "ה אהא דאמרו ז"ר זצללה"ק אבי אדומו"י מה שהגיד כ"ונראה לפרש עפ

חכ� בני , שתיק� שלמה עירובי� ונטילת ידי� יצאה בת קול ואמרה בני א� חכ� לב* ישמח לבי ג� אני
כ "כי להכיר בי� איסור להיתר אינה כ,  שאל חכמה לעשות משפטה"שהרי שלמה המע. 'ושמח לבי וגו

ששניה� היתר אלא שנמש* , אבל להכיר בי� ממו� של זה לשל זה, מפני שיש שינוי במהות�, רבותא
וזה , לזה צרי* חכמה יתירה, הבהמה והכלי� כרגלי הבעלי�.) ז"ביצה ל(ל "כאמר� ז, אחר בעליו

מ נבדל הרשות ששיי* לזה מלזה "היינו א/ ששניה� רשות היחיד מ, עצמו הוא העני� שתיק� עירובי�
וכ� נטילת ידי� כי באשר הידי� מתפשטות ביותר מכל הגו/ . ר"י מרה"הבדלה רבה ודומה להבדל רה

ושלמה , ובאכילתו יכולי� לדבוק בו ניצוצי� שאינ� שייכי� לו, אפשר לדבוק בה� מה שאינו ראוי לו
והנה הא . ח"ודפח, � בני דייקא'כ'ק ח"וזהו הב, ו נדבק דבר איסורהבי� בחכמתו שזה הוא כאיל

א/ שאי� לבהמה , ה מביא תקלה על יד�"בהמת� של צדיקי� אי� הקב) ב"ט ע"יבמות צ(ל "דאמרו ז
העני� הוא משו� דצדיקי� א/ שמזדככי� היטב עד שג� בטבע� , ק לידע שזה דבר איסור"רוה

ריש (ל במדרש "בלי הוראת השכל כעני� אמר� ז' הראוי אפימעצמ� אינ� נמשכי� אלא אחר הטוב ו
ה בכל יו� אני מחשב למקו� "בפסוק חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותי* שאמר דהמע) בחוקותי' פ

והיינו , פלוני ולבית דירה פלונית אני הול* והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
) א"משלי ל(וכבר פירשנו בזה הכתוב . ת אלא אחר הטוב והראוישהרגלי� מעצמ� וטבע� אינ� נמשכו

ובאשר הבהמה והכלי� כרגלי הבעלי� . היינו כאילו היו לידי� בעצמ� חפ� ורצו�', ותעש בחפ� כפי
נמש* בטבעו ' א� בעלי, והבהמה באשר יש לה רצו� לעשות דבר או לחדול, זו' נמשכת ג� עליה� בחי

בהמתו נמש* רצונה וחפצה בטבעה אל הטוב והראוי א/ שאינה יודעת ג� , מעצמו אחר הטוב והראוי
ג� היא חכמה שהרי אי� בה כח ' חכ� תהי' אבל אי אפשר לומר א� בעלי, ואינה מבינה מאומה
טבעה נוטה ' י שהרגישה דבר איסור שהי"ומעתה אי� תימה מחמורתו של רפב. החכמה והשכל כלל

ואי� זה שיי* לבהמה שאי� לה עני� , תו זה הוא בגדר החכמהמ דבר היתר אלא ששיי* לזול"ומ, לטוב
 :שכל כלל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 

 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the completely free Elul Zman in 

Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 
 
 


