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 רש"י שמות פרשת משפטים פרק כב פסוק כב

הרי זה מקרא קצר, גזם ולא פירשר עונשו, כמו )בראשית ד טו( לכן כל הורג קין גזם ולא  -אם ענה תענה אתו 

 וגו':פירש עונשו אף כאן אם ענה תענה אותו, לשון גזום, כלומר סופך ליטול את שלך, למה, כי צעק יצעק אלי 

 רש"י שמות פרשת משפטים פרק כב פסוק כא

הוא הדין לכל אדם, אלא שדבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי  -כל אלמנה ויתום לא תענון 

 לענותם:

 מנחת חינוך מ' סה אות א

שנמנענו וכו'. עיין ר"מ פ"ו מדעות ה"י, דאחד יתום מאב ואחד יתום מאם בכלל מצוה זו. והנה דעת רש"י כאן 

למנה, והוא הדין כל אדם, אלא שדיבר הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כח. בחומש, דלאו דוקא יתומים וא

ומדברי הר"מ והרב המחבר נראה דדוקא יתומים ואלמנות. ועיין במשנת חכמים מצוה ז' ]יבין שמועה סק"א[, 

מביא מכילתא ]משפטים פרשה י"ח[ שהוא פלוגתא דתנאי, ומפלפל בזה אי דוקא יתומים ואלמנות או הוא הדין 

 אדם: כל

---------------- 

Riddles of the Week 

#1 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פה עמוד א

 מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות. -דתניא, דבי ר' ישמעאל אומר: ורפא ירפא 



 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עג עמוד א

גופא: מנין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו תלמוד 

אי  -תלמוד לומר והשבתו לו!  -על דם רעך. והא מהכא נפקא? מהתם נפקא: אבדת גופו מניין  לומר לא תעמד

 אימא לא, קא משמע לן. -בנפשיה, אבל מיטרח ומיגר אגורי  -מהתם הוה אמינא: הני מילי 

----------- 

#2 

 משנה מסכת שקלים פרק א משנה ג

בחמשה עשר בו שולחנות היו יושבין במדינה בעשרים וחמשה ישבו במקדש משישבו במקדש התחילו למשכן 

 את מי ממשכנין לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים אבל לא נשים ועבדים וקטנים

 ט שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן

גם לא מצינו דעשה ששוה בכל קודם לעשה שאינה שוה בכל, והרי בברכות )דף כ"ז( היה לפניו שני תפלות 

מנחה ומוסף מנחה קדים דתדיר, ולא נקיט הטעם דמנחה שוה בכל דנשים חייבות בתפלה ומוסף אינה שוה 

להם חלק בקרבנות ציבור בכל, דלכאורה נראה דנשים פטורות מתפלת מוסף כיון דנשים לא היו שוקלות אין 

 וכ"מ בת' בשמים ראש ס' פ"ט ע"ש.

 רבי עקיבא איגר אורח חיים סימן קו סעיף ב

ספים דאינה באה אלא לזכר לא חייבום יותר והרמב"ן. בתשו' בשמים ראש סי' פ"ט דנשים פטורות מתפלת מו

חיוב קרבנות. ואשה לא היתה שוקלת. ואין לה חלק בקרבנות צבור. אלא דכבר נהגו להתפלל כל דבר וחייבו 

עצמן בכל המצות עכ"ל. גם בחדושי צל"ח רפ"ד דברכות כ' דנשים פטורין מתפלת מוסף מטעם דהוי זמן גרמא 

 עיין שם:

 פרשת כי תשא מצוה קה ספר החינוך

בין עני בין עשיר מחצית  מבן עשרים שנה ומעלהשיתן כל אחד מישראל  .מצות נתינת מחצית השקל בשנה

 .השקל



Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

In the קהלות יעקב  he explains that when it comes to giving שקלים it was a מיוחד obligation 

as opposed to the where the קרבן that was a  ציבור obligation so therefore מוסף is said 

by boys under 20 because while they weren't חייב in giving שקלים but are still part of the 

 .ציבור

Yitzchak Kapetas 

---------------- 

Some answers to this weeks riddles are: 

Riddle 1: 

A number of commentaries in Bava Kamma 85a (where the pasuk is cited), 

including Rashi and Tosfos, explain that a doctor is more likely to think he should refrain 

from assisting because 1) many illnesses are not caused by another person or clear 

natural phenomena and 2) he may make the person worse, including potentially killing 

him: 

 



Admittedly, they aren't trying to answer the riddle question directly (i.e., they are 

explaining why the double lashon is needed, not why it's needed in addition to hashavas 

gufo), but the same logic could apply. An answer along similar lines, which I have not 

seen brought down but would like to suggest, is that the pasuk here is teaching that 

doctors may engage in preventative treatment, which is something we wouldn't know 

from v'hashevosa lo (saving someone once they are already in danger). 

Riddle 2: 

The Torah Temima raises the riddle question (quoting the Besamim Rosh) and doesn't 

answer it, but notes that the Rambam and Ramban hold that a male age 13 to 20 must 

in fact give the machatzis hashekel used for the korbanos (and the pasuk here that 

limits to 20+ is only referring to the machatzis shekel that was used for the adanim in 

the mishkan) so according to them the question doesn't start: 

 



However, even according to those who do say that only those 20+ have to give the half 

shekel used for the korbanos, the Be'er Yitzchak in Orach Chayim 20:3 holds that 

whether one is chayav in musaf cannot depend on whether they are obligated to give 

the half shekel, since if that were the case then kohanim and leviyim would be patur as 

well (since, at least according to Rabbi Yehuda in Menachos, they are not obligated in 

the half shekel): 

 

That obviously doesn't directly answer the question though, and in fact only makes the 

difficulty worse, which is presumably why some are makpid not to have those below 20 

daven musaf for the amud (though they would have to answer why they do allow 

kohanim and leviyim to daven for the amud). 

Best, 

David Birnbaum 

 

 



Selected audio from our listeners 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Comments on the show 11 click here 

Comments on the show 12 click here 

Answers to the Questions 

Answers to the Question 1 click here 

Answers to the Question 2 click here 

Answers to the Question 3 click here 

Answers to the Question 4 click here 

Answers to the Question 5 click here 

Answers to the Question 6 click here 

Comments on the show 13 click here
Comments on the show 14 click here

https://drive.google.com/file/d/1vulHxVgL6hEYbjd2pMOT4avniJeWZEN9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HP9rU7vrTOKD6EhxHdVpiR0cxOFNL81K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnO8bX6jrU-GDzTknTemIseKKA726vS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xc8H6CqM_kUbo1nXZZVD0bomXTXzsxMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Do9jklrPsYFU0D0ltvA-BrQVYpPoasn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZwzWSGv86lbsRhYsFoJcIgl-ALBIMVNb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imdjMY_KiZEP25xBt1wJzSQZafCNwIfg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gIw7RJutN4v_AyPU-CzirBBCaSu3IZXF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CnEsnWZL_e16mpssILcLVy2V_nCKFEbW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UzXBLbsH9OeKAzVM2qxb7Umiribd1vUj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmJIyGyhNl06d2CQK9aMbY1hwoIcg05x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVPSMPv1d7-0UVN0SEmgGczNL54XClJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fE_UtP8O655KSOUhggcCklJ-hSujwrVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsrJbITe6uYxdRoO9QqZpKlsFTZM6eby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r2qtL1Y3GVj9Zu_3QOW1LBaNV8IiJob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s7888wriWh7G61H06Xvp7uT2wtleRCHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSgGErlXznN7s3BtnDgJxpD1wSYuggzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baPFq3OvgReQ0OiWn8sp-J7ra-mBx9Fo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xh3DE9zzpptVT1ElkMQY1BCduS5PQnJg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IvoF9486AbyGVAA2WliA0Vj5DOYwLTe3/view?usp=sharing


אגרות חזון איש חלק ב




