Border Dispute
“The time has come to divide up the
possessions of our dear departed father
zichrono li’vrocho. We have no bechor in
our family, therefore each son gets an
equal portion of the piece of land that
Abba z”l owned. The proper way to distribute the land is to divide it up into
equal portions. We then draw lots. Each
one will receive his portion according to
the lottery.”
“My dear brothers, I have a request. Before Abba z”l passed away, I bought a
piece of land which borders on his land
that we are about to divide. I request that
I receive the piece of the inheritance bordering directly on my land. That way I
will have one big field. It is easier to
watch and farm one big field than two
small disconnected fields. Can you grant
me this request?”
The brothers hesitate.
“We would rather not circumvent the
lottery process. Everyone should have an
equal chance at the land. Perhaps we
should ask a Rav if we are obligated to
grant your request.”
The question is:
Can the one brother circumvent the lottery because he owns a piece of land on
the border?
The answer is:
The Ammoraim Rabba and Rav Yosef in
the Gemora (Bava Basra 12b) argue on
this point. Rabba says that the brother
should be allowed to receive the land on
the border. Rashi explains that the brother
benefits by getting this adjacent piece of
land, while the other brothers lose nothing. Therefore, for them to deny him this

benefit would be “middos Sdom.” The
Torah does not allow us to act like the
people of Sdom (kofin al middos Sdom);
therefore, we force the brothers to let him
have the land.
Rav Yosef, on the other hand, concludes
that this field may be worth more than the
others. It may receive more rainwater and
produce more crops than the other fields.
Therefore, the other brothers can claim
that this field is worth more to them, and
they are being asked to give up a more
valuable field. The Torah does not force
someone to give up a field that is more
valuable and receive a cheaper field in
return. Therefore, the brothers do not
have to grant his request.

Go For the Glory
“Is the load secure?”
“Just a minute. I’ll check the ropes again.
Yes, everything seems to be tied tightly.
Start the motor.”
The man presses the button, and the electric motor on the roof of the building
whirrs to life. It slowly tugs on the long
rope. Attached to the rope is a load of
cinder blocks sitting on the ground. The
winch tugs and the rope tightens.
“Is this rope strong enough for these
blocks?”
“Yesterday it lifted a load of fifty cinder
blocks. Today I put fifty-one on the palate. I am testing the strength of the rope.”
The motor whines, the rope strains, and the
blocks slowly lift off the ground. Will the
rope hold? Higher and higher the palate
rises, until it reaches the roof of the building.
“Wonderful! The rope passed the test.”
“Yes. It is tougher than we thought. The
test revealed its strength to us.”
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when the father explains the
Zemiros and the family sings
them, heaven and earth join
together.”
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“I



t happened after these things that
Hashem tested Avraham” (Bereshis 22:1).
Rav Shimshon Refael Hirsch zt”l points
out that the word “tested” in Hebrew is
“nissah”. It is similar to the word “nossah”
(to travel), “nossach” (to remove), and
“nassa” (to carry away). The common
denominator of all three words is a description of elevation to a new place.
Similarly, a test elevates a person to a
new level. It brings out strengths in the
person that were previously unknown. By
pushing himself to pass the test, he
strengthens himself and comes to a new
madrayga (spiritual level). Rav Hirsch’s
parable of the rope describes a test, which
revealed the hidden strength of the rope.
The Medrash Rabba describes the glory of
passing a test with the verse, “To those
who fear you, you gave a banner to be
raised high” (Tehillim 60:6). The word
“nes” (banner) is similar to the word
“nossah” (test). Avraham Avinu passed
test after test, rising higher and higher in
madrayga, like a banner flying high over
a ship. And so, his glory was revealed to
the world.
Kinderlach . . .
How do we react to difficult situations?
“Oy vey! What am I going to do? I can’t
deal with this.” That is a negative reaction. “This is a test. Let’s come up with a
plan and make a real push to carry it
out.” That is the correct way to view a
challenging situation. A test is a wonderful
thing. It forces us to push ourselves, and
brings out hidden strengths and talents.
We then rise to a higher madrayga, which
brings glory to ourselves, and to Hashem.
Kinderlach, pass the test and grab the
glory.
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"הגיע הזמן לחלק את נכסי אבינו ז"ל .אין לנו בכור במשפחה,
ולכן כל בן יקבל חלק שווה מהשדה שהיה בבעלות אבא ז"ל.
הדרך הנכונה לעשות זאת היא לחלק את השדה לחלקים שווים,
ולאחר מכן לעשות גורל .כל אחד יקבל את חלקו על פי הגורל".
"אחי היקרים ,יש לי בקשה .לפני שאבא נפטר ,קניתי שדה הגובל
בשדה שלו ,אותו שדה שאנו עומדים לחלק בינינו .אני מבקש
לקבל את חלקי באיזור הגובל בשדה שלי .כך יהיה לי שדה אחד
גדול ,ויהיה לי קל יותר לשמור עליו ולעבד אותו ,מאשר אם יהיה
לי שני שדות נפרדים .האם אתם יכולים להיענות לבקשתי?"
האחים מהססים.
"אנו מעדיפים לא להימנע מהגורל .לכל אחד צריכה להיות
הזדמנות שווה בחלוקה .אבל אולי נשאל רב אם אנו חייבים
להיענות לבקשתך".
השאלה היא :האם אח אחד יכול לעקוף את
הגורל משום שיש לו בבעלותו שדה הגובל בשדה
הנדון?
והתשובה היא :האמוראים רבה ורב יוסף
בגמרא )בבא בתרא י"ב ע"ב( חולקים בנושא.
רבה אומר שיש לאפשר לאח לקבל את
החלקה הגובלת בשדהו .רש"י מבאר שהאח
מרוויח מקבלת שדה זה דווקא ,בשעה שהאחים
האחרים אינם מפסידים מכך כלום .לכן ,אם לא
יסכימו להעניק לו טובת הנאה זו ,יהיה בכך משום
מידת סדום .והתורה אוסרת עלינו להתנהג כמו אנשי סדום
)"כופין על מידת סדום"( .לכן ,אנו מחייבים את האחים לתת לו את
החלקה הרצויה לו.
אבל רב יוסף מסיק שייתכן שחלק זה של השדה שווה יותר
מהחלקים האחרים .אולי הוא מקבל יותר מי גשמים ומניב יבולים
גבוהים יותר מהחלקות האחרות .לכן ,האחים האחרים יכולים
לטעון שהשדה הזה שווה יותר ,והם מתבקשים לוותר דווקא על
שדה בעל ערך גבוה יותר .התורה איננה מכריחה אדם לוותר על
שדה יקר יותר ולקבל שדה זול בתמורה .לכן ,אין האחים חייבים
להיענות לבקשת אחיהם.
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"האם המשא קשור היטב?"
"רק רגע .אני אבדוק שוב את החבלים .כן ,הכל נראה

מהודק למקומו .התחל את ההפעלה".
האיש לחץ על כפתור ,והמנוע החשמלי שהיה על גג הבניין החל
לפעול .אט אט הוא מתח את החבל ,שאליו היה קשור משא של
בלוקים שהיה מונח על האדמה .מתקן ההרמה משך ,והחבל נמתח.
"האם החבל הזה מספיק חזק עבור כמות כזו של בלוקים?"
"אתמול החבל הרים משא של חמישים בלוקים .היום הכנתי משא
של חמישים ואחד בלוק ים .אני בודק את עמידות החבל".
המנוע טרטר ,החבל משך ,והבלוקים התרוממו אט אט מהאדמה.
האם יחזיק החבל מעמד? הבלוקים התרוממו עוד ועוד ,עד שהגיעו
לגג הבניין.
"מצויין .החבל עמד במבחן".
"כן – הוא חזק יותר ממה שחשבנו .המבחן הוכיח לנו את
עמידותו".
"ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את
אברהם" )בראשית כ"ב ,א'( .הרב שמשון רפאל
הירש זצ"ל מצביע על כך שהמילה "נִסה" דומה
למילים "נסע" ו"נשא" .כל שלוש המילים
האלה מתארות העלאה של דבר למקום אחר.
בדומה לכך ,נסיון מעלה אדם לדרגה חדשה.
הוא מוציא לפועל צדדים חזקים באדם שלא היו
ידועים לפני כן .אדם שמתאמץ לעמוד בנסיון
מחזק את עצמו ומגיע למדרגה רוחנית חדשה .המשל
של הרב הירש על חבל מתאר נסיון כזה שגילה כוחות
נסתרים שהיו בחבל.
במדרש בראשית רבה מתואר הכבוד של עמידה בנסיון באמצעות
הפסוק "נתת ליראיך נס להתנוסס" )תהלים ס' ,ו'( .גם המילה
"נס" דומה ל"נסיון" .אברהם אבינו עמד בנסיון אחר נסיון ,ועלה
מעלה מעלה בדרגתו הרוחנית ,כמו נס )דגל( שמורם מעל לספינה
בים .כך נתגלה כבודו בעולם.
ילדים יקרים . . .
כיצד אנו מגיבים למצבים קשים? "אוי וי! מה לעשות??? אינני יכול
להתמודד עם הבעיה הזאת"  -זוהי תגובה שלילית" .זהו נסיון .הבה
נחשוב על דרכים להתמודד עמו ונתאמץ מאוד לעמוד בו"  -זוהי
הדרך הנכונה להביט במצב בעייתי .נסיון הוא דבר נפלא .הוא
מחייב אותנו להתאמץ ומוציא אל הפועל כוחות ותכונות נסתרות.
כך אנו יכולים לעלות למדרגה גבוהה יותר ,המביאה כבוד לנו
ולה' .ילדים יקרים ,הבה נעמוד בנסיון ונזכה בכבוד.

"כל הזהיר בברכת המזון –
מזונותיו מצויין לו בכבוד
כל ימיו"
ספר החינוך
מצוה ת''ל

"כאשר ראש המשפחה מבאר
את הזמירות בשולחן השבת,
והמשפחה משוררת אותם,
שמיים וארץ מתחברים".
)הרב לפקוביץ זצ"ל(
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