The Goring Ox
“Y our ox gored my sheep.”
“I am very sorry.”
“I am glad that you are sorry, but that is
not enough. You must pay for the damage that your ox caused.”
“Wait just a minute. My ox was minding
its own business, locked up in my corral.
Your sheep wandered in, slipping through
the bars. He had no business being in my
corral. Therefore I do not have to pay
anything.”
“It is true that my sheep should not have
been there, but you ox did the damage.
You must pay.”
The question is:
Does the owner of the ox have to pay for
the sheep that his ox gored?
The answer is:
This puzzle is from the Gemora (Bava
Kamma 13b). The Mishna (on page 9b
according to Rashi’s explanation) states that
I must pay for damages caused by a dangerous object or animal (e.g. an ox) that I
am obligated to guard. However, if the
damaged object or animal (e.g. a sheep)
enters the property of the owner of the
dangerous object or animal, he is exempt
from paying. Why? The Gemora (13b)
explains that the owner of the ox can say,
“What was your sheep doing on my property?” Based on this the Shulchan Aruch
Choshen Mishpat (389:10) explains that
when the sheep enters without permission,
the owner of the ox can say, “If your sheep
would not have entered my property, he
would not have been damaged.” Therefore, the owner of the ox is exempt from
paying damages. If, however, he had permission to enter, then the owner of the ox
is obligated to guard his animal and pay
for all damages to the sheep.
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.

Not a Burden
I nstead

of cursing the Jewish people,

Bilaam blessed us. “He did not see any
struggling in Israel” (Bamidbar 23:21).
How could he say that the Jewish people
do not struggle? We learned just a few
weeks ago in parashas Bechukosai that we

must toil in Torah (omel batorah). To
learn Torah properly, one must struggle.
How is that not a burden?

T he Ohr HaChaim HaKadosh explains
that although we exert ourselves, it does
not feel like a burden. When you are
laboring at something that it is worthwhile, which you love, you do not feel
strained. Quite the contrary! It is your
greatest pleasure and enjoyment to put in
the maximum effort! You express your
creativity and feel great accomplishment!
Toiling in Torah learning is not a burden
at all. It is our pleasure and privilege.
Kinderlach . . .
Do you remember last year’s summer vacation? I am sure that there were many
preparations. Packing the clothes, food,
and toys take time. Schlepping the suitcases, making the reservations, packing up
the car, and preparing the house. The list
is endless. Does anyone ever say, “Oy vey,
vacation is such a struggle?” Of course
not! Vacation is a pleasure. Sure it takes
effort. However, that exertion is for a
good purpose. The whole family goes
away together, sees some new sights, and
gets plenty of rest and relaxation. This
builds family unity, and everyone arrives
back home refreshed with new energy for
school and their jobs. The hard work is
anything but a struggle. So too with Torah
and mitzvos. Sure they are hard work. But
they are not a struggle. Our Torah learning keeps the world going and is a source
of blessing in our lives. Mitzvos bring us
closer to Hashem and earn tremendous
rewards for us. How could anything so
important and satisfying be a struggle?

The Donkey Must Die
“H ashem opened the mouth of the
donkey and she said to Bilaam, ‘What
have I done to you that you hit me these
three times?’ Bilaam answered, ‘Because
you ridiculed me. If only I had a sword in
my hand, I would have killed you now!’”
(Bamidbar 22:28-29). The Medrash
(Bamidbar Rabba 20:14) reveals a little
more of this conversation. The donkey
said, “You cannot kill me without a
sword?!? How can you hope to wipe out
an entire nation?” Bilaam was silent. He
had no answer to this sharp comment.
The officers of Moav were dumbstruck.
They had just witnessed a miracle that
was unparalleled in history. The donkey
put Bilaam to shame. What would be?

A nd so, the fate of the donkey was
sealed. “The donkey said to Bilaam…‘Have I been accustomed to do
such a thing to you?’” (Bamidbar 22:30).
The word “hasken” is translated here as
“accustomed”. The word “has” is similar
to the word “chas” (to be concerned).
The Medrash darshens (expounds) on this
word. The Almighty was “chas” (concerned) about the honor of the evil Bilaam. Therefore, the donkey cannot continue

to
live,
because people
would see her and
say, “This is the
donkey that dismissed Bilaam with criticism so sharp that
he could not answer.” What a humiliation! And so, Hashem killed the donkey
to save Bilaam from shame. If Hashem is
so worried about the honor of a rasha
(evil person), how much more so is He
concerned about the honor of a tsaddik.
And if The Almighty is concerned about
the honor of others, how much more so
should we respect and honor our fellow
human beings.
Kinderlach . . .
“Beep, beep!” The young boy was zipping
along the sidewalk on his scooter. He did
not see the man walking in front of him
until it was too late. He swerved to avoid
hitting him, but did not succeed. The man
was startled by the bump from the
scooter. “Hey, watch out!” he said to the
young boy. The boy laughed at him. His
friend who was watching joined in the
humiliation. It was entertaining watching
the man get upset.
These boys have no concern for the honor
of others. They will even go as far as humiliating someone if it gives them pleasure. Our Torah teaches us that this is
wrong. Bilaam would have gladly wiped
out the entire Jewish nation. He was of
one of the most evil people in history. Yet
Hashem Himself guarded Bilaam’s honor.
We must follow in His ways and guard the
honor of our fellow man. Stand up for
older people. Speak softly to them, with
respect. If you do offend them in any way,
apologize immediately. Follow Hashem’s
example. Honor your fellow man.
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"שורך נגח את כבשתי".
"אני מצטער מאוד".
"אני שמח שאתה מצטער ,אך אין די בכך .עליך לשלם את הנזק
שגרם שורך".
"רגע ,רגע .השור שלי היה סגור במכלאה שברשותי והכבשה שלך
השתחלה לשם בין הברזלים .לא היה לה שום עניין להיות שם,
ולכן אינני חייב לשלם דבר".
"נכון שכבשתי לא היתה צריכה להיות שם ,אך שורך בכל זאת
הזיק .עליך לשלם".
השאלה היא:
האם בעל השור חייב לשלם עבור כבשה שנגח השור?
והתשובה היא:
שאלה זו מופיעה בגמרא )בבא קמא דף י"ג ע"ב( .המשנה )בדף ט'
ע"ב ,על פי פירוש רש"י במקום( קובעת שמי שיש ברשותו חפץ או
בעל חיים מסוכן )למשל שור( שהוא חייב הוא לשמור עליו ,חייב
לשלם על הנזקים שהחפץ או בעל החיים גורמים .אך אם החפץ או
בעל החיים הניזק )למשל כבשה( נכנס לרשותו של בעל החפץ או
בעל החיים המסוכן ,הוא פטור מתשלום .מדוע? הגמרא )דף י"ג
ע"ב( מסבירה שבעל השור יכול לומר" :מה עשתה כבשתך
ברשותי?" בהתבסס על כך ,השולחן ערוך חושן משפט )סימן
שפ"ט ,סעיף י'( מסביר שכאשר הכבשה נכנסה ללא רשות ,יכול
בעל השור לומר" ,אם כבשתך לא היתה נכנסת לרשותי ,היא לא
היתה ניזוקת ".ולכן ,פטור בעל השור מלשלם עבור הנזק .אך אם
היתה לכבשה רשות להיכנס ,אזי היה חייב בעל השור לשמור את
בעל החיים שלו מלהזיק ,ולשלם במקרה שהוא אכן הזיק.
חידות אלה והתשובות עליהן הן לצורך לימוד ודיון בלבד.
אין לסמוך עליהם למעשה .יש להפנות את השאלה לרב כדי
לקבל ממנו את הפסק הנכון.

היתה לו תשובה .שרי מואב התפלאו על הנעשה .הנה הם ראו נס
שלא היה כמוהו מעולם .האתון ביישה את בלעם .מה יקרה כעת?
וכך ,נחתם גזר הדין של האתון" .ותאמר האתון ...ההסכן הסכנתי
לעשות לך כה? )האם אי פעם עשיתי לך דבר מעין זה?(" )במדבר
כ"ב ,ל'( .המילה 'הס' דומה למילה 'חס' .והמדרש דורש מילה זו,
ואומר שחס הקב"ה על כבודו של אותו רשע ,שלא יראו אותה
אנשים ויאמרו שזוהי האתון שהטיחה ביקורת צודקת כל כך
בבלעם שלא היה לו מה לענות .דבר זה היה גורם לבלעם בושה
גדולה ,וכדי למנוע בושה זו מבלעם ,הרג ה' מיד את האתון .ואם
חס הקב"ה על כבוד רשע ,קל וחומר שהוא חס על כבוד צדיק.
אם הקב"ה בכבודו ובעצמו חס כל כך על כבודם של בני אדם ,קל
וחומר שעלינו לכבד את הבריות גם כן.
ילדים יקרים . . .
"ביפ ,ביפ!" הילד נסע לו בהנאה על המדרכה בקורקינט שלו .הוא
לא ראה את האיש ההולך לפניו – עד שהיה מאוחר מדי .הוא ניסה
לסטות שמאלה כדי לא לפגוע בו ,אך לא הצליח .האיש הופתע
מפגיעת הקורקינט בגבו" .תיזהר ,ילד!" קרא לו .הילד צחק עליו.
חבירו שהביט בנעשה הצטרף לחגיגה .הם נהנו לראות את האיש
צועק וכועס.
ילדים אלה לא דאגו לכבודם של אחרים .הם אפילו היו מסוגלים
לבייש מישהו אם הדבר גרם להם הנאה .התורה מלמדת אותנו
שלא נכון להתנהג כך .בלעם היה שמח להשמיד את עם ישראל.
הוא היה אחד מהרשעים הגדולים ביותר בתולדות העולם .אך ה'
בכל זאת דאג לשמור על כבודו .עלינו ללכת בדרכיו של ה'
ולשמור על כבודם של בני אדם .עימדו בפני אנשים המבוגרים
מכם .דברו אליהם בשקט ובכבוד .ואם פגעתם בהם בצורה
כלשהי ,בקשו סליחה מיד .לכו בדרכי ה' .כבדו את הבריות.
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במקום לקלל את עם ישראל ,בירך אותם בלעם" .ולא ראה עמל
בישראל" )במדבר כ"ג ,כ"א( .כיצד יכול היה בלעם לומר שעם
ישראל אינו עמל )משתדל(? רק לפני כמה שבועות ,בפרשת
בחוקותי ,למדנו שעלינו להיות עמלים בתורה .על מנת ללמוד
תורה כיאות ,עלינו לעמול ,להתאמץ .כיצד יכול להיות שאין זה
נטל מכביד שעלינו לשאת?
האור החיים הקדוש מסביר שעל אף שאנו מתאמצים ,אין אנו
חשים בכובד הנטל .כאשר עמלים במשהו שהוא כדאי לנו ,ושאנו
אוהבים ,אין אנו חשים את המאמץ .להיפך! ההתאמצות
המקסימלית מהווה את התענוג הגדול ביותר! אנו מבטאים את
היצירתיות שלנו וחשים סיפוק רב בהשיגינו! העמל בתורה אינו
מכביד כלל ,ואין הוא נטל .הוא לנו לעונג ולזכות.
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"ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה
שלוש רגלים?" ענה לה בלעם" :כי התעללת בי .לו יש חרב בידי כי
עתה הרגתיך!" )במדבר כ"ב ,כ"ח-כ"ט( .המדרש )במדבר רבה כ',
י"ד( מפרט מעט יותר את מה שקרה בשיחה זו .האתון אמרה" :אין
אתה יכול להרגני אלא אם כן ]יש[ חרב בידך והיאך )כיצד( אתה
רוצה לעקור )להרוג( אומה שלימה?" בלעם שתק ולא ענה לה ,כי לא

µòëñ ³ðèíî

ילדים יקרים . . .
האם אתם זוכרים את הנופש שיצאתם אליו בשנה שעברה? ודאי
שקדמו לנופש הכנות רבות :אריזת הבגדים ,המזון והצעצועים
אורכת זמן .כמו כן ,גם הזמנת המקום ,גרירת המזוודות ,העמסת
החפצים על הרכב והכנת הבית ועוד ועוד – הרשימה ארוכה .האם
יש מישהו שאומר "אוי ואבי ,הנופש הוא נטל קשה מדי"? ודאי
שלא .הנופש הוא תענוג .ודאי שכרוכה בו עבודה רבה וקשה ,אך
העבודה הקשה היא למטרה טובה .כל המשפחה נוסעת ביחד,
רואה מראות חדשים ,נחה ונרגעת .אחדות המשפחה מתחזקת,
וכולם שבים הביתה מלאים בכוחות חדשים עבור הלימודים או
העבודה .העבודה הקשה איננה נטל או עמל מכביד .כך הדבר
לגבי תורה ומצוות .ודאי שהם עבודה קשה ,אך אין הן נטל .לימוד
התורה שלנו מקיים את העולם ,והוא מקור ברכה לנו בחיינו.
המצוות מקרבות אותנו אל ה' ודרכן אנו זוכים לשכר רב .כיצד
משהו כה חשוב וכה מעניק סיפוק יכול להיחשב כעמל וכנטל?

© תשע''ד  :כל הזכויות שמורות למחבר ,שמחה גרופמן  :טל 02-585-2216 :ת.ד ,5338 .י-ם .91052

והגדת לבנך מופץ בארץ .עשה מנוי ל"והגדת לבנך" לעצמך או לבית כנסת שלך ₪120 -לשנה.
תרומות ניתן להפקיד בבנק הדואר מ"ח  .7-65631-5כסף הנתרם ל"והגדת לבנך" אפשר להפריש ממעשר כספים .תזכו למצוות!

