
 
"Do not place an obstacle before the blind"  

 יד:ויקרא יט
- Rabbi Meir Schweiger 

 

 ) פרשה ב,קדושים(ספרא ) 1

 לפני סומא -"  ולפני עור לא תתן מכשול) "יד(
 מה היא -בת איש פלוני : בא ואמר לך. בדבר

 כשירה והיא אינה אלא -אל תאמר לו? לכהונה
אל תתן לו עצה  -היה נוטל ממך עצה. פסולה

צא בהשכמה : אל תאמר לו. שאינה הוגנת לו
צא בצהרים בשביל , שיקפחוהו ליסטים

מכור את שדך וקח לך : אל תאמר לו. שישתרב
שמא תאמר .  ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו-חמור 

,  והרי הדבר מסור ללב-עצה טובה אני נותן לו 
 ". 'ויראת מאלהיך אני ה"שנאמר 

1) Sifra (Kedoshim, Parsha 2) 
“Do not place an obstacle before the blind” - 
before one who is blind in the matter.  If one 
comes to you for advice, don’t give him advice 
which is inappropriate. Don’t say to him: “Go 
out early in the morning”, in order that robbers 
should cut him down. Or “go out in the 
afternoon”, in order that he faint from heat 
exhaustion. Don't say to him: "Sell your field 
and buy a mule" – and then you circumvent 
him and take it from him. Perhaps you will say: 
“I gave him good advice”! Behold, the matter 
is given over to the heart, as it is said “And you 
should fear your  G-d, I am YHWH”. 

 .)ה(מועד קטן )  2
: אמר רבי שמעון בן פזי. מציינין את הקברות

אביי אמר ...?רמז לציון קברות מן התורה מנין
 ). שם" (ולפני עור לא תתן מכשול:  "מהכא

2) Moed Kattan (5a) 
Graves must be marked off. R. Shimon b. Pazi 
said: From where in the Torah do we have a 
hint that graves need to be marked off? 
....Abaye said: From the verse "Do not place an 
obstacle…" 

 .)לב(קידושין )  3
: אמר. דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה...

, ודלמא רתח. י רתח אי לא רתחאיזול איחזי א
דמחיל ליה "! לפני עור לא תתן מכשול"וקעבר א

 .ליקריה
 

3) Kiddushin (32a) 
…Rav Huna tore silk garments in the presence 
of Rabbah, his son. He said: "Let me see if he 
will boil [in rage] or not". But perhaps he will 
boil, and Rav Huna will thereby be violating 
"Do not place an obstacle?!! He [Rav Huna] 
was willing to forgo his honor.  

 .)שם יז)   (4
דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה ...

ליהוי ההוא גברא : אמרה. מחי לבנו גדול
ולפני עור לא תתן "דקעבר משום , בשמתא
 -" ר לא תתן מכשלולפני עו: "דתניא, "מכשול

 . במכה לבנו גדול הכתוב מדבר
דכיון  -) ה דקא עבר"י ד"שם רש(י "רש

והוה ליה איהו , שמא מבעט באביו, דגדול הוא
 .מכשילו

4) Ibid (17a) 
…The maid of R. Yehuda HaNasi saw a man 
that was smacking his adult son. She said: 
"May that man be excommunicated since he is 
violating "Do not place an obstacle", as the 
Rabbis taught (in a baraita): "Do not place an 
obstacle" – the text refers to one who hits his 
adult son."  
Rashi (loc. cit) – Since he is an adult, perhaps 
he will kick his father, and hence the father is 
creating an obstacle before him. 

 )'ב הלכה ה"פ(מסכת שמחות )  5
ושוב מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששיבר 

, ונתיירא ממנו, והראה לו אביו באזנו, צלוחית
ומיכן אמרו חכמים אל ...והלך ואיבד עצמו בבור

5)  Masechet Semachot (2:5) 
Furthermore, there was once a child from Bnei 
Brak who broke a jug. When his father pointed 
to him with his ear, he became afraid of him, 
went away and committed suicide in a pit. 
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 אלא מלקהו מיד או -יראה אדם לתינוק באזנו 
 . שותק ולא אומר כלום

 
 
 

 דיש - ) קדושים אות פג' פ(תורה תמימה 
 .שיאבד עצמו לדעת, ש מחמת אימהלחו

Based on this, the Rabbis said: One should 
never point to a child with his ear. Rather, one 
should either hit him immediately or be silent 
and not say anything. 
Torah Temimah (Kedoshim) – We need to be 
concerned, that out of fear, the child will 
commit suicide. 

 :) עה(עא בבא מצי)  6
, כל מי שיש לו מעות: אמר רב יהודה אמר רב

ולפני " עובר משום -ומלוה אותן שלא בעדים 
 ".עור לא תתן מכשול

  .לכפור לוה של רוחו על שעולה -) שם( י"רש
 

6)  Bava Metzia (75b) 
Rav Yehuda said in the name of Rav: Anyone 
who has money and lends it without witnesses 
transgresses the verse “And you shall not place 
an obstacle before the blind”.  
Rashi (loc cit) - because it enters the mind of 
the borrower to deny.  

 .)ו(עבודה זרה ) 7
מנין שלא :) שם ו(: אמר רבי נתן, והתניא..

בני ואבר מן החי ל, יושיט אדם כוס של יין לנזיר
, והא הכא". ולפני עור לא תתן מכשול: "ל"ת? נח

וקעבר משום ,  שקלי איהו-דכי לא יהבינן ליה 
 -הכא במאי עסקינן "! לפני עור לא תתן מכשול"

דקתני לא , דיקא נמי. דקאי בתרי עברי נהרא
 .שמע מינה, ולא קתני לא יתן, יושיט

 נראה -) ה מנין שלא יושיט"שם ד(תוספות 
אלא להכי נקט כוס יין . ר איסוריןה בכל שא"דה

כיון ,  דמסתמא למישתי קא בעי ליה-לנזיר משום
אבל . ושמא שכח נזירתו, דכולי עלמא חמרא שתו

ישראל שאמר הושיט לי נבלה או חזיר או שום 
אבל אם ידוע .  אין לחושדו מלהושיט לו-איסור 

הוא ' ואפי,  אסור להושיט לו-לו שרוצה לאכלו 
.  שקיל ליה איהו-י לא יהיב ליהמדקאמר א, שלו

ולפי זה אסור להושיט למומרים לעבודת כוכבים 
כי הדבר ידוע , פ שהוא שלהם"דבר איסור אע

דכישראל גמור , והוא נאסר להם, שיאכלוהו
ומיירי בדקאי במקום שלא יוכל . חשבינן ליה

וכדמסיק דקאי בתרי , ליקח אם לא יושיט לו זה
 .עברי נהרא

מ לענין "מיהו ה. וכן הלכה... - )שם(א "ריטב
דכל היכא דתבעי לה , לא תתן מכשול לפני עור

, סתמא דומיא דמתניתין והא דנזיר ואבר מן החי
 כל היכא דמצי עביד ,שאנו חוששין לתקלה
,  ליתא משום ולפני עור-איסור שלא על ידינו

 לא -י שהוא מרבה באיסור על ידינו "ואעפ
ע ליה בפירוש אי תב, אבל מכל מקום. חיישינן

אכתי ,  נהי דמשום ולפני עור ליכא-לאיסורא 
, איסורא במלתא משום מסייע ידי עוברי עבירה

כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות 
וכדקיימא לן שאין מסייעין ידי ישראל . באיסור

.  אסור–ואפילו לומר להם התחזקו , בשביעית

7) Avodah Zara (6a) 
Was it not taught in a baraita, R. Natan said: 
(6b) From where do we know that one should 
not hand over a cup of wine to a nazir or a limb 
from a living animal to a non-Jew? Because it 
is written “Do not place an obstacle before one 
who is blind”. Behold in this situation, were 
you not to give it to him, he would take it, and 
yet you are still considered to be transgressing 
the verse?! We are discussing a situation where 
they are standing on opposite sides of the river. 
[This can be seen] also in the exact language of 
the baraita, for it is taught: "Do not extend to 
him" rather than "Do not give". 
Tosafot (loc cit) – The law applies to other 
prohibitions as well. But the reason they taught 
the example of the nazir is that it can be 
assumed that he is interested in drinking the 
wine and perhaps forgot his vow in a context 
where everyone is drinking. But were a Jew to 
ask that we hand him some non-kosher meat, 
we would not suspect him [of wanting to eat it] 
and thereby refrain from handing it to him. 
However, where it is known that he wants to 
eat it, it is forbidden to give it to him…Hence it 
is forbidden to hand over prohibited foods to a 
Jewish apostate, even where it is his own, 
because it is known that he will eat it.…And 
this is speaking in a situation where the food is 
inaccessible if he does not hand it to him…..  
Ritva (loc cit) - and thus is the law. However, 
with regard the violation of "do not place an 
obstacle", wherever he asks for something in a 
general way…if he can commit the sin without 
our assistance – there is no violation of "do not 
place..". But, nevertheless, if he asks us 
explicitly to help him sin, although there is no 
violation of “placing an obstacle”, it is not 
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ל דכ, ולא עוד אלא שאנו חייבין למחות בידו
ש שאסור לנו לגרום "וכ. ישראל ערבין זה לזה

להרבות באיסור  להם לעשות שום איסור או
 .. כלל

permitted to do so because we are “assisting a 
transgressor”, whether by enabling him to 
commit a sin or increase its 
scope…Furthermore we are actually obligated 
to protest his behavior because all Jews are 
responsible for each other….  

 :) ז(חולין )  8
בההוא פיתחא דהוו קיימין ] פנחס בן יאיר' ר[על 

מלאך המות בביתו : אמר. ביה כודנייתא חוורתא
. נפק לאפיה, שמע רבי? של זה ואני אסעוד אצלו

ולפני עור לא : "אמר ליה. מזבנינא להו: אמר ליה
 ".תתן מכשול

 

8) Chullin (7b) 
R. Pinchas ben Yair went up through the entrance of 
R. Yehudah HaNasi’s house where there were wild 
asses standing. He said: “The Angel of  Death 
resides in this house, and I am going to dine with 
him”?! R. Yehudah Hanassi heard, went out and 
said: “I will sell them”. Replied R. Pinchas: “Do not 
place an obstacle before the blind". 

רק פ, הלכות רוצח ושמירת הנפש -ם "רמב) 9
  יב

  הלכה יב
ואין . אסור למכור לגוים כל כלי המלחמה 

 לא -ואין מוכרין להן . משחיזין להם את הזיין
ולא שלשלאות , ולא כבלים, ולא קולרין, סכין

א ול, ולא עששיות של ברזל הינדואה, של ברזל
. ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים, דובים ואריות

 .אבל מוכרין להן תריסין שאינן אלא להגן
  הלכה יג 
 כך אסרו למכור -וכשם שאסרו למכור לגוי  

ומותר למכור הזיין לחיל . לישראל שמוכר לגוי
 . של בני המדינה מפני שהן מגינין על ישראל

  הלכה יד
 לישראל  אסור למכור-כל שאסור למכור לגוי 

מפני שנמצא מחזק ידי עובר , שהוא ליסטיס
וכן כל המכשיל עור בדבר . עבירה ומכשילו

או שחיזק ידי עוברי , והשיאו עצה שאינה הוגנת
עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני 

 הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר -תאות לבו 
הבא ליטול ממך , "ולפני עור לא תתן מכשול"

  . עצה ההוגנת לו תן לו-עצה 

9) Rambam - Laws of Murder and Preservation 
of Life, Ch. 12 
12 - It is forbidden to sell weapons of warfare to 
idolators, and we do not sharpen their instruments. 
One should not sell them knives, collars, stockades, 
metal cuffs, metal chains, bears, lions, or any object 
that can cause harm to the public. But one can sell 
them shields for defensive purposes. 
 
13 - Just as it is prohibited to sell to idolators, so is 
it prohibited to sell to Jews who sell to idolators. It 
is permitted to sell weapons to armies that protect 
Jewish citizens.  
 
14 - Whatever is prohibited to be sold to idolators, 
is prohibited to be sold to Jewish criminals because 
in doing so one strengthens the hands of 
trangressors and creates an obstacle for them. 
Similarly, anyone who places an obstacle before 
someone who is blind in a matter and offers him 
inappropriate advice or one who strengthens 
sinners, who are blind and do not see the true path 
because of their desires – violates "do not place an 
obstacle"….  

אורח חיים סימן קסט סעיף (חן ערוך שול)  10
 )ב

 א"רמ. לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך
י "הר(יש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה  -
  ).פ אלו דברים"ס

10) Shulkhan Arukh (Orach Chayim 169:2) 
One should give food only to someone who he 
knows will make a blessing. Rema – And there are 
those who are lenient in a case of charity. 

בהא - ) סימן לה(ת מנחת שלמה "שו) 11
דצריך כל אדם לשום דרכיו ולכוין מעשיו לשם 

אשר , במי שבא אליו אורח חשוב, חושבני. שמים
אבל עדיין יש לו אהבה , איננו שומר תורה ומצוה

, דומהוגם תומך במוסדות תורה וכ, לבני תורה
ב לא יתנהג אתו בנימוס המקובל "ואם הבעה

בגלל זה שמצד , לכבד אותו במידי דמיכל ומשתי
הדין אסור ליתן לאכול אלא למי שיודע שנוטל 

11) Minchat Shlomo (Siman 35) 
One should always assess his ways and direct his 
actions for the sake of Heaven. It seems to me that 
in a situation where one is hosting an important 
guest, who is not observant but has a love for Torah 
scholars and supports Torah institutions etc…Were 
the host to act in an inappropriate manner and not 
offer his guest something to eat or drink because of 
the halacha that it is prohibited to give food to one 
who will not make a blessing. Or furthermore, were 
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' ט סעי"קס' ח סי"ע או"כמבואר בשו(ידיו ומברך 
וכמו כן אם אפילו בצורה מכובדת יבקש , )'ב

יראה הדבר כפגיעה , ממנו ליטול ידים ולברך
ויתכן , וזה גם ירגיז אותו מאד, ן בכבודוועלבו

, ש ביותר מהתורה"שבגלל הדבר הזה יתרחק חו
וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך 

שנכון באמת לכבד , ג חושבני" דבכה-התורה 
ולא לחשוש כלל לאיסור ', אותו באכילה ושתי

משום דאף שאין , "לפני עור לא תתן מכשול"של 
וטא כדי להציל עשות איסורא זאומרים לאדם ל

הואיל , מ בנידון זה"מ....אחרים מאיסורא רבה
וכל האיסור של הנותן לו לאכול הוא רק עבירה 

וכיון שאם לא יתן לו לאכול , של נתינת מכשול
נמצא , הרי יכשל האורח באיסור יותר גדול

כיון דליכא הכא שום , דליכא כלל שום עבירה
 כאן הצלה אלא אדרבה יש, נתינת מכשול

י זה שהחליף אותו בקום "ממכשול גדול מאד ע
  .ועשה במכשול יותר קטן

the host to respectfully ask his guest to wash his 
hands and make a blessing, and the guest would 
take offense and see this as an insult to his dignity 
and thus be very angered by such a move and 
perhaps, as a result,  even become alienated from 
the Torah and become contemptuous of observant 
Jews – in such a case, it would seem that it would 
be proper to honor him with food and drink and not 
be concerned about violating "do not place an 
obstacle"….because, in fact, if you do not give him 
to eat, you will cause an even greater obstacle, it 
end up that there is no transgression because rather 
than placing an obstacle you are in fact saving him 
from a very great obstacle by [giving him food] and 
doing a smaller obstacle.   

 

 


