Who Pulls Back?
“H i, neighbor!”

The Gift of Shabbos
“O nly five days to go, Avi. I can’t

“Hello!”
“What are you doing?”
“I’m digging a pit.”
“What are you going to do with the pit?”
“I’m going to put water in it, and then soak
my flax in the water. That will soften up the
flax so that I can make it into linen.”
“You can’t do that!”
“Why not?”
“Because you are digging the pit very
close to the border of your property. On
the other side of the border, I have
planted a vegetable garden in my property. It is a known fact that dirty flax water ruins vegetables. You are damaging
my vegetables! You must dig your flax pit
farther back from the border.”
“Wait a minute. I am digging within my
own property. The water reaches your
vegetable patch by seepage through the
ground. I am not responsible for that. If
you want to prevent your vegetables
from suffering damage, you must move
them farther back from the border.”

wait!”
“You sound pretty excited, Chaim.
What’s happening in five days?”
“I’m getting a big gift.”
“Wow! What’s the occasion?”
“It is a special gift that was promised to
me a long time ago. I am not the only
one receiving it.”
“Who else will get it, your brothers and
sisters?”
“Yes. All of my family members, all of my
friends and
neighbors,
and all
of my

The question is:
Who must move back? The owner of the
pit or the owner of the vegetable garden?
The answer is:
This is a dispute in the Gemora (Bava
Basra 18a & b). The Shulchan Aruch Choshen Mishpat 155:31 rules that although
the dirty flax water does indeed damage
the vegetables, the owner of the pit does
not need to move his pit inward. He only
needs to distance his pit three tefachim
(about 10 inches) to prevent direct damage as a result of the digging. However,
since the pit is totally within his own property, he is not responsible for the indirect
damage caused by the dirty water seepage. Therefore, the vegetable owner must
move his vegetables inward to prevent
their being damaged.
This puzzle and answer is for learning
and discussion purposes only. Do not rely
upon it for psak halacha! Consult a Rav
to determine the correct halachic ruling.

classmates. In
fact, all of
Klal Yisrael will receive this gift.”
“I am beginning to understand. Who will
be giving this gift?”
“The greatest giver in the universe.”
“I figured it out, Chaim. Today is Monday. The gift that is coming in five days is
Shabbos. It is Hashem’s precious gift to
His chosen nation, Yisrael.”
“Right, Avi! This week’s parasha describes
Shabbos as a ‘sign’ between Hashem and
Klal Yisrael (Shemos 31:12–17). Rabbi Levi
Yitzchak of Berdichev, in his sefer
Kedushas Levi cites the Gemora (Shabbos
10b) which learns an important lesson
from these verses. When one gives a gift
to his friend, the giver must inform the
receiver. Hashem informed Yisrael by
saying, ‘I have a good gift in My treasury,
and Shabbos is its name.’“
“It is a very good gift.”
“Rav Levi Yitzchak describes the goodness
of Shabbos. Its light and holiness come
from heaven and illuminate our hearts. A

spirit of holiness, a new seichel (intellect),
and a spiritual life force enter our souls
on this holy day.”
“That is mind boggling. What a matanah!”
“Yes, Avi. However, this gift needs preparation to properly receive it. During the
weekdays, we have to anticipate the arrival of Shabbos. We have to yearn for its
spiritual gifts. We also have to physically
prepare for the holy day with special
food and clothes. However, even with
the greatest preparation, we do not ‘earn’
Shabbos entirely on our own merits. It is
still . . . a matanah.”
“You have really kindled a great desire
for this special present, Chaim.”
“Let me tell you more, Avi. The Kedushas
Levi speaks about the reward for the mitzvos. ‘There is no reward for a mitzvah in
this world’ (Gemora Kiddushin 39b). We
all know that we will receive our reward
in Olam Habbo for the mitzvos that we
performed here on this earth. However,
the Almighty, in His infinite kindness,
wants us to taste that reward here in this
world. The taste is called . . . Shabbos. It is
referred to as may’ein olam habbo – a bit
of the world to come. All of the spiritual
delights of Shabbos that we spoke about
are a small taste of the great pleasures that
are in store for us in olam habbo.”
“You have really whetted my appetite for
Shabbos, Chaim. I can’t wait for it to
come. B’ezras Hashem I will keep Shabbos in mind all week, and do some
preparation each day. I want to properly
experience the sweetness of Hashem’s
great gift – may’ayin olam habbo.”
“May the Almighty help you to succeed!”
Kinderlach . . .
We all love gifts. They show us how much
the giver cares for and appreciates us.
Hashem has given us so many beautiful
gifts. Torah, mitzvos, and their reward.
The reward is reserved for the next world;
however, He gave us a taste of that reward in this world . . . Shabbos. What a
wonderful present! Where would we be
without it? Appreciate it! Prepare for it!
When the holy day comes, enjoy its spiritual delights! Show Hashem how much
you value His special matanah.
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"שלום ,שכני!"
"שלום!"
"מה אתה עושה?"
"אני חופר בור".
"ומה תעשה עם בור זה?"
"אכניס לתוכו מים ,ואשרה בו את הפשתן שלי ,כדי שהוא יתרכך
ואוכל להכין ממנו בד פשתן".
"אין אתה רשאי לעשות זאת!"
"ומדוע לא?"
"כי אתה חופר את הבור קרוב מאוד לגבול שדך .ובדיוק מעבר
לגבול זה יש לי גינת ירק .ידוע שמי משרה של פשתן מזיקים
לירקות .אתה עומד להזיק לירקות שלי! עליך לחפור את בורך
רחוק יותר מגבול השדה".
"רגע ,רגע .אני חופר את הבור בתוך החלקה שלי .המים יגיעו
לגינת הירק רק אחרי שיחלחלו דרך האדמה .אינני אחראי לכך.
אם אתה רוצה למנוע את הנזק לירקות הגדלים אצלך ,עליך
להרחיק אותם מהגבול שבין שני השדות".
השאלה היא :מי צריך להרחיק את מעשה ידיו – בעל הבור או
בעל גינת הירק?
והתשובה היא :זוהי מחלוקת בגמרא )בבא בתרא י"ח עמ' א'-ב'(.
השולחן ערוך חושן משפט )סימן קנ"ה ,סעיף ל"א( פוסק שעל אף
ִשרה של הפשתן מזיקים לירקות ,בעל הבור אינו חייב
ֵי המ
שמ
להרחיק את בורו .כל מה שעליו לעשות הוא להרחיק את הבור
שלושה טפחים )כ 30-ס"מ( מהגבול בין השדות ,על מנת למנוע
נזק ישיר שיכול להיגרם מעצם כריית הבור .אך ,מכיון שהבור
נמצא כולו ברשותו ,אין הוא אחראי לנזק העקיף שיכול להיגרם על
ידי המים המחלחלים .ולפיכך ,על בעל גינת הירק להעביר את
גינתו עמוק יותר לתוך שדהו ,כדי למנוע מהירקות מלהינזק.
חידות אלה והתשובות עליהן הן לצורך לימוד ודיון בלבד.
אין לסמוך עליהם למעשה .יש להפנות את השאלה לרב כדי
לקבל ממנו את הפסק הנכון.
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"רק עוד חמישה ימים ,אברימי! קשה לי לחכות!"
"אתה נשמע נרגש למדי ,חיים .מה יקרה בעוד חמישה ימים?"
"אני עומד לקבל מתנה גדולה".
"יפה! לכבוד מה?"
"זוהי מתנה מיוחדת שהובטחה לי לפני זמן רב .אינני היחיד
המקבל אותה".
"מי עוד יקבל אותה – אחיך ואחיותיך?"
"כן .כל בני משפחתי ,כל שכני וחברי ,וכל החברים לכיתה.
למעשה ,כל עם ישראל יקבל מתנה זו".
"אני מתחיל להבין .מי יתן את המתנה הזאת?"
"הנותן הגדול ביותר בעולם".
"עכשיו אני יודע ,חיים .היום יום שני .המתנה שמגיעה בעוד חמישה
ימים היא השבת .היא מתנתו המיוחדת של ה' לעמו הנבחר ,עם
ישראל".
"נכון ,אברימי! פרשת השבוע הזה מתארת את השבת כ"אות" בין
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ה' לבין ישראל )שמות ל"א ,י"ב-י"ז( .ר' לוי יצחק מברדיטשוב,
בספרו "קדושת לוי" ,מצטט את הגמרא )שבת י' ע"ב( שלומדת
דבר חשוב מפסוקים אלה .כאשר מישהו נותן מתנה לחבירו ,עליו
להודיע לו על כך .וה' הודיע לישראל באומרו "מתנה טובה יש לי
בבית גנזי ,ושבת שמה".
"זוהי אכן מתנה טובה מאוד".
"ר' לוי יצחק מתאר את הטוב שבשבת :האור והקדושה שיורדים
ממרום ומאירים את לבותינו; רוח של קדושה ,שכל חדש וכוחות
רוחניים חודרים לנשמותינו ביום קדוש זה".
"דברים נפלאים .איזו מתנה נפלאה!"
"כן ,אברימי .אך למתנה זו צריך להתכונן כדי לקבלה כראוי .כל
ימות השבוע עלינו לצפות לשבת .עלינו לשאוף לקבל את המתנות
הרוחניות הגלומות בה .עלינו גם להתכונן מבחינה פיזית ליום
מאכלים
להכין
הקדוש הזה –
אך ,גם עם ההכנה
מיוחדים ובגדים.
איננו זוכים בשבת
המרובה ביותר,
מעשינו שלנו .היא
בזכות
רק
מתנה".
עדיין נשארת...
חזקה
שאיפה
אצלי
"עוררת
המתנה המיוחדת
את
לקבל
הזו ,חיים".
אברימי.
משהו,
"אגיד לו עוד
הלוי" מדבר על
ה"קדושת
המצוות.
על
השכר שניתן
בהאי עלמא ליכא
מצוה
'שכר
למצוות'
שכר
– בעולם הזה אין
ל"ט ע"ב( .כולנו
)גמרא קידושין
את השכר שלנו
יודעים שנקבל
על
הבא
בעולם

המצוות
שאנחנו מקיימים פה בעולם הזה .אך הבורא יתברך בחסדו הגדול,
רוצה שנטעם משהו מן השכר הזה בעולם הזה .והמשהו הזה
הוא ...השבת .השבת מכונה 'מעין עולם הבא' .כל התענוגות
הרוחניים של השבת שהזכרנו הם רק טעימה קטנה מהתענוגות
העצומים המחכים לנו בעולם הבא".
"הגברת עוד יותר את החשק שלי לבוא השבת ,חיים .קשה לי
לחכות עד שהיא תגיע .בעזרת ה' אחשוב על השבת כל השבוע,
ואתכונן לה יום יום .אני רוצה לחוות את המתיקות של מתנתו
הגדולה של ה' כיאות – מעין עולם הבא".
"יהי רצון שתזכה לסיעתא דשמיא בכך!"
"אמן!"
ילדים יקרים . . .
כולנו אוהבים לקבל מתנות .הן מראות לנו עד כמה הנותן אוהב
אותנו ,ועד כמה הוא מעריך אותנו .ה' נתן לנו הרבה מתנות יפות:
תורה ומצוות ,ושכרן .השכר שמור לעולם הבא; אך ה' נתן לנו
טעימה משכר זה בעולם הזה – את השבת .איזו מתנה יפה! מה
היינו עושים בלעדיה? העריכו את השבת! התכוננו לקראתה!
וכאשר מגיע היום הקדוש הזה ,רוו נחת מהתענוגות הרוחניים
שלה! הראו לה' עד כמה אתם מעריכים את מתנתו המיוחדת.
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