
  
  
 

  

 

  

  

  לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלקיך אני ה' 

  "לפני עיוור לא תיתן מכשול": -ארבעה פירושים ל

איסור לנצל    –, כפשוטו: איסור לנצל את מוגבלותו של העיוור ולהכשילו. באופן דומה יפורש "לא תקלל חרש"  פירוש אחד 
  את המוגבלות של האדם החרש. 

, גם קרוב מאוד לפשוטו: העיוור הוא מי שלא רואה את המכשול, אף אם אינו בעל מום (למשל: בור מוסווה מול  פירוש שני
יכ רואה  אדם שרואה היטב  באדם שאינו  אבל מדובר  אינו בעל מום  אמנם  כאן  זה). העיוור  פירוש  לפי  נס לגדרי האיסור 

פיזית את המכשול. המשמעות היא אם כן, האיסור לנצל אדם שאינו מבחין במכשול. באופן דומה, לא תקלל חרש יפורש 
  מוסחת). כאיסור לקלל אדם אחר שאינו שומע את הקללה, גם אם אינו חרש (למשל: דעתו 

שלישי המכשול פירוש  וגם  העיוור  גם  מכשילה.  עצה  אלא  פיזי  אינו  ומכשול  מסוימת  עובדה  יודע  שאינו  מי  הוא  עיוור   :
מקבלים משמעות מטאפורית והעיוורון עליו מדובר בפירוש זה הוא שכלי ולא פיזי. עיוור כזה נקרא "סומא בדבר" והמדרש 

[א] בא ואמר לך: בת איש פלוני, מה היא לכהונה? אל תאמר לו 'כשרה', והיא   נותן מספר דוגמאות לסיטואציות אפשריות:
לך   וקח  לו: 'מכור את שדך  [ג] אל תאמר  לו.  לו עצה שאינה הוגנת  אינה אלא פסולה. [ב] היה נוטל ממך עצה אל תיתן 

  חמור', ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו. 
זיר ואבר מן החי לבני נח? תלמוד לומר: ולפני עור לא תתן מכשול". כלומר: אין לסייע לאדם לעבור על איסור או : "מניין שלא יושיט אדם כוס של יין לנפירוש רביעי

האזהרה היא מפני הרמב"ם עונה על זה כי "עיוור"? , אך כיצד תתפרש המילה הבדל בין פירוש זה לפירוש הקודםנראה שאין  "ילה "מכשולביחס למלגרום לו לכך. 
  . לפי זה עיוור אינו רק פיזי או שכלי, אלא אף מוסרי, אדם שדחפיו מסיתים אותו מהאמת. סימאה את ראייתו ועל כן נחשב לעיוור  יין) ל –(במקרה זה  אווהאדם שהת

  ״לא תלך רכיל בעמך״ 

אזהרה לדיין שלא ]  ג[רוכל דברים.  [ב]    אזהרה לדיין שלא יהיה רך לאחד וקשה עם השני.  [א]  מה פירוש אזהרת התורה? בספרא מופיעים שלושה פירושים לביטוי:
  .  לגלות סודות מחדר הדיינים (דהיינו מי זיכה, מי חייב ואיך הגיעה הכרעת הדין בין הדיינים)

ייזהר   המוכרהפירוש   בוודאי  הלשון  באמצעות  חבריו  בכבוד  שנזהר  מי  שכן  כולה,  לתורה  כשער  הלשון  שמירת  את  מציין  חיים  החפץ  השני כמובן.  הפירוש  הוא 
ישנו סיפור   ה וכו׳. הוא לומד זאת מהפסוקים בתהילים ״מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה״.ממילא מגזל, גניב

ו לא ידע עד שכל ימי  מוכר במדרש על אותו רוכל שהציע למכור סם חיים, וכשנשאל ע״י ר׳ ינאי מהו אותו סם חיים, הראה לו את הפסוקים הנ״ל. ר׳ ינאי ענה על כך
ותמוה מה בדיוק התחדש לר׳ ינאי, מה לא ידע עד עתה? עונה הרד״ל שעד עתה ראה את הפסוקים, בצירוף    כמה הפסוקים פשוטים עד שבא אותו רוכל וחידש לו.

רע וכו׳ והכוונה היא שמירת התורה הפסוק העוקב ״סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו״ כחטיבה אחת. כלומר: מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע, סור מ
ב בקש שלום בכללותה. חידש לו הרוכל שהפסוק העוקב אינו נצרך לאיש החפץ חיים, וכל מה שנדרש ממנו הוא ״נצור לשונך מרע״. ותורה (״סור מרע ועשה טו

  זהר בה, ממילא תיגרר שאר התורה אחריה. ורדפהו״) מה יהיה עליה? אלא שכאן נחזור לדברי החפץ חיים: שמירת הלשון היא השער לתורה ומי שנ
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  גליונות נחמה 
ם ֵרֶעָך ֲאִני ה'"  יָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל ּדַ ַעּמֶ   "לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

יודע לו עדות, שאין אתה רשאי לשתוק עליו? תלמוד לומר: "לא  ספרא קדושים ד, ח: ומניין שאם אתה 
חייב אתה   -עליו או חיה רעה באה עליו תעמוד על דם רעך". ומניין אם ראית טובע בנהר או לסטים באים 

  להצילו בנפשו? תלמוד לומר: "ולא תעמוד על דם רעך". 
מלבי"ם: פשוטו של מקרא, אם רואה חברו בסכנה, לא יעמוד ויטמון ידו בצלחת, רק יעשה כל השתדלות 

  להצילו, וזהו שאמר: "ומניין אם ראיית טובע בנהר או לסטים באים..."
להוכיח את דעתו של המלבי"ם, שרק חלקו השני של דברי הספרא מתאים לפשוטו של המקרא . התוכל 1

  ולא חלקו הראשון? 
  . התוכל לפרש את סמיכות שני חלקי פסוקנו בהיעזרך בדברי הספרא הנ"ל?2

 
השבוע   שהתקיימה  הרצאה  רביעי  מתוך  ביום 

מפי אורית נוימן, מנהלת   בערב, ערב יום השואה
תודה ליוסי גביר    מחלקת איסוף פריטים ביד ושם.

  על ארגון ההרצאה! 

כושר קרבי לנוער בבית הכנסת הקהילתי |    אימון  
לגילאי   (בנים)  לנוער  קרבי  כושר                    12-20אימון 

לפתוח   בהנחיית מעוניינים  שילה שמואל.  מייג'ור 
₪ בחודש.    50  - אימון שבועי בעלות סימלית של  כ

הקישור   דרך  להירשם  נא  המעוניינים  כל 
  שבקבוצת הווצאפ. לפרטים נוספים: שילה שמואל 

0546629744.  

 
 
  
  

יום העצמאות בגני מודיעין | לכבוד יום העצמאות  
,  )1-99(  הגילאיםילדי בית הכנסת הקהילתי, מכל  

הם   שבו  העצמאות  יום  לטקס  להצטרף  מוזמנים 
בת בהנחיית  ריקוד  ושני  -יבצעו  כלפא  אל 

  לוינשטיין.  
בשעה    12.4חזרות יתקיימו בימים ובשעות שלהלן:  

|   16:30בשעה    25.4|    16:00בשעה    13.4|    16:00
בשעה   4.5|    16:30בשעה    2.5|    16:30בשעה    27.4

  ות שעה לפני הטקס יום העצמא  5.5|  16:30
  
  

ישראל  מערכות  חללי  ולזכר  הזיכרון  יום  לכבוד 
האיבה,   פעולות  למלא ונפגעי  עבור   ניתן  שאלון 

איתנו לא  שכבר  שהכרתם  תמונות  .  חללים 
ובקבוצות   באתר  יפורסמו  הנופלים  של  וסיפורים 

לינק    הווצאפ של בית הכנסת במהלך יום הזיכרון.
  לשאלון בקבוצת הווצאפ.

  
  
  
  
  
 
  
  
  

שחרית  שיעו אחרי  שישי  בכל  בוכניק  הרב  של  ר 
  .בביה"כ

  
עתפ בשעה  ילת  ערב  בכל  יומית    20:30רבית 

  בביה"כ.

    

אחרי חולצות   הכנסת  בבית  יחולקו  העצמאות  יום 
 . תפילת ערבית של יום העצמאות 


