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A. Plague Messages

Source 1 Exodus 5:1-2

Source 2 Exodus 7:1-5

ְוַאֲהרֹן  ה  מֹשֶׁ אּו  בָּ ְוַאַחר 
ה־ָאַמר  ְרעֹה, כֹּ אְמרּו ֶאל־פַּ ַויֹּ
ח ֶאת־ לַּ ִישְָׂרֵאל שַׁ ֱאלֵֹקי  ה׳ 

ר׃ ְדבָּ מִּ י ְוָיחֹּגּו ִלי בַּ ַעמִּ

ר  ֲאשֶׁ ה׳  ִמי  ְרעֹה:  פַּ אֶמר  ַויֹּ
ֶאת־ ח  לַּ ְלשַׁ קֹלוֹ  בְּ ַמע  ֶאשְׁ
ֶאת־ה׳  י  ָיַדְעתִּ לֹא  ִישְָׂרֵאל, 
ַח׃ לֵּ ְוַגם ֶאת־ִישְָׂרֵאל לֹא ֲאשַׁ

ְרֵאה  ה,  ֶאל־מֹשֶׁ ה׳  אֶמר  ַויֹּ
ְלַפְרעֹה  ֱאלִֹקים  יָך  ְנַתתִּ
ְנִביֶאָך׃  ִיְהֶיה  ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן 
ר  ּכל־ֲאשֶׁ ֵאת  ר  ְתַדבֵּ ה  ַאתָּ
ר  ְיַדבֵּ ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן   , ךָּ ֲאַצוֶּ
ֵני־ ֶאת־בְּ ח  לַּ ְושִׁ ְרעֹה  ֶאל־פַּ

ִישְָׂרֵאל ֵמַאְרצוֹ׃

ְרעֹה,  פַּ ֶאת־ֵלב  ה  ַאְקשֶׁ ַוֲאִני 
ְוֶאת־ ֶאת־אֹתַֹתי  יִתי  ְוִהְרבֵּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים׃ ְולֹא־ מוְֹפַתי בְּ
י  ְוָנַתתִּ ְרעֹה,  פַּ ֲאֵלֶכם  ַמע  ִישְׁ
ְוהוֵֹצאִתי  ִמְצָרִים,  בְּ ֶאת־ָיִדי 
ְבֵני־ י  ֶאת־ַעמִּ ֶאת־ִצְבאַֹתי 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ִישְָׂרֵאל 

דִֹלים׃ ָפִטים גְּ שְׁ בִּ

ה׳,  י־ֲאִני  כִּ ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו 
ַעל־ִמְצָרִים,  ֶאת־ָיִדי  ְנטִֹתי  בִּ
ֵני־ִישְָׂרֵאל  ֶאת־בְּ ְוהוֵֹצאִתי 

ִמּתוָֹכם׃

Moses and Aaron then went to Pharaoh and 
said, “This is what G-d of the Hebrews declares: 
‘Let My people leave, so they can sacrifice to 
Me in the desert.’”

Pharaoh replied, “Who is G-d that I should 
obey Him and let Israel go? I do not recognize 
G-d, nor will I let Israel leave.”

And G-d said to Moses, “Observe! I will be 
making you like a G-d to Pharaoh, and your 
brother Aaron will be your prophet. You must 
announce all that I order you to, and your 
brother Aaron will relate it to Pharaoh. Pharaoh 
will then let the Israelites leave his land.

“I will make Pharaoh obstinate and will 
thus have the opportunity to display many 
miraculous signs and wonders in Egypt. 
Therefore, Pharaoh will not pay attention to 
you. But then I will display My power against 
Egypt, and with great acts of judgment, I will 
bring forth from Egypt My army — My people, 
the people of Israel.

“When I display My power and bring the 
Israelites out from Egypt, then, they will know 
that I am G-d.”
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Source 3 Likkutei Sichot, vol. 21 pg. 40

Source 4 Likkutei Sichot, vol. 36 pg.  34

אויף  המכות  ענין  דער 
ניט  איז  ומצרים  פרעה 
צו  אויף  סתם  געווען 
מעניש זיין זיי, נאר כלשון 
כי  מצרים  "וידעו  הפסוק 
נתגלה  זאל  עס   – ה'"  אני 
הוי',  בחי'  אלקות,  ווערן 
איז  דאס  און  מצרים;  אין 
מכות,  די  דורך  געקומען 

ברעכן מצרים.

האברבנאל,  שהאריך  וכפי 
לגמרי  הכחיש  שפרעה 
מציאות השם, באמרו ״לא 
הכחיש  וכן  ה״,  את  ידעתי 
בכל  שמשגיח  השגחתו, 
לאיש  לתת  אדם  בני  דרכי 
כדרכיו, באמרו ״מי ה׳״, וכן 
הכחיש שהאלקה המשגיח 
יכול לשנות טבעי הדברים 
ובפרט  בכלל  ולחדשם 
ברצונו, באמרו ״מי ה׳ אשר 
מה  ״ר״ל  בקולו״,  אשמע 

יכולת יש בו כו׳״.

סוגי מכות:  ג׳  באו  זה  ועל 
הראשונות  המכות  ג׳ 
)דצ״ך( לאמת מציאות הא-
לאמת  )עד״ש(  השניות  ל: 
שהקב״ה  השני  השורש 
משגיח על כל, והשלישיות 
יכולתו  לאמת  )באח״ב( 

לשנות הדברים הטבעים.

The plagues that G-d unleashed onto Egypt 
were not just to punish the Egyptians; rather, 
it was to make sure that “they will know that I 
am G-d,” that G-d should be revealed in Egypt. 
And revealing G-d in the depths of impurity 
can only be done by breaking Egypt — with 
plagues.

The Abarbanel* explains that Pharaoh denied 
the existence of G-d when he said “I do not 
know G-d,” and he also denied the fact of 
Divine providence, that G-d watches and 
guides all creations, by saying, “Who is G-d?” 
He also denied that G-d could change nature 
according to His will, by saying, “Who is G-d 
that I should obey Him”; he meant to say, “What 
power does this G-d have?”

Hence, there were three categories of plagues: 
the first three (blood, frogs, and lice) were to 
prove the existence of G-d; the second three 
(wild animals, pestilence, and boils) were to 
prove how G-d watches over everything in the 
world; and the last four (hail, locust, darkness, 
and death of the firstborn) were to prove that 
G-d’s ability to change the nature of the world.

*Don Isaac Abarbanel 
(1437-1508)  was one of the 
greatest Jewish statesmen 
who played an important 
part in European history, 
while also being a great 
scholar, Bible commentator 
and philosopher, the last of 
the long line of great Jewish 
leaders and heroes of the 
Spanish Golden Age. 
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כותב הרמב״ם ״משה רבינו לא הנחיל 
התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר 
הרוצה  ולכל  יעקב,  קהלת  מוֹרשה 
ככם  שנאמר  אומות,  משאר  להתגייר 
כֵגר. אבל מי שלא רצה, אין כופין אותו 
משה  צוה  וכן  ומצוות.  תורה  לקבל 
באי  כל  את  לכוף  הגבורה  מפי  רבינו 
שנצטוו  מצוות  עליהם  לקבל  העולם 

בני נח כו״.

מצינו  שלא  היתכן  השאלה:  נשאלת 
שידונו  ותשובות״  ה״שאלות  בספרי 
שזהו  מכיון  ובפשטות:  זה.  בנושא 
ציווי מפורש ברמב״ם, הרי בוודאי היו 
בדורות שלפנינו,  בזה  יהודים שעסקו 
ומכיוון שכן, פשיטא שנתעוררו אצלם 
)עד כמה הוא חיוב  זה  בנושא  שאלות 
היתכן  כן,  ואם  בזה(,  וכיוצא  הכפיה, 
השאלות- ספרי  בכל  מצינו  שלא 

ותשובות שידונו בנושא זה?!

Maimonides writes: “Moses gave the 
Torah and its commandments specifically 
to the Jewish people, as the verse states, 
‘An inheritance to the congregation of 
Jacob,’ and to all gentiles who wish to 
convert, as the verse states, ‘You, and 
the convert, shall be alike.’ But a person 
who does not so desire, is not compelled 
to accept Torah and the commandments. 
However, Moses relayed G-d’s command 
to compel all people of the world to accept 
the commandments which were given to 
the children of Noah.”

This raises the question: Why don’t we 
find discussions of this matter in the 
Halachic responsa? Being a clear-cut 
directive of Maimonides, there is no doubt 
that Jews engaged in this practice in 
previous generations. That being the case, 
questions undoubtedly arose regarding 
its implementation (what level of coercion 
is necessary, for example). So, why is this 
topic absent from Halachic literature?

>> The Rebbe
Why Were the Noahide Laws Forgotten?

B. The Self-Censored Mitzvah
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No Need to Endanger Yourself

והביאור בזה – בפשטות: החיוב "לכוף 
את כל באי העולם כו'" – שייך רק כאשר 
בפשטות.  כמובן  כו',  בידו  הוא  הדבר 
עד  להמתין  שצריכים  הכוונה  ואין 
שיהיה מלך בישראל, בנין בית המקדש 
וכו' – מכיוון שכדי לקיים ציווי זה לא 
צריכים שיהיה מעמד ומצב ד"יד ישראל 
אם  כי  העניינים,  לכל  בנוגע  תקיפה" 
כאשר  כלומר,  בלבד,  זה  לעניין  בנוגע 
ידי  )על  הגוי  ישנה אפשרות לכוף את 
כפיה בדברים( לקיים שבע מצוות דבני 
נח – אזי הציווי הוא בכל התוקף. והנה, 
בדורות שלפנינו, דיבורו של יהודי עם 
גוי להשפיע ולפעול עליו לקיים שבע 
"סכנת  בבחינת  היה   – נח  דבני  מצוות 
מפרשים  שהיו  מכיון  ממש,  נפשות" 
זאת כניסיון להתערב ב"דת" שלו וכו' 
שהיו  ישראל  ימי  בדברי  וכידוע  וכו', 
חשדו  כאשר  כו'  ועלילות  בלבולים 
שרוצים לסייע לגר להתגייר. ועד כדי 
כך – שמפני יראת הצנזורה היו כותבים 
גרים,  להלכות  בנוגע  מקומות  בכמה 
שבית  בזמן  רק  שייכות  אלו  שהלכות 

המקדש היה קיים, וכיוצא בזה.

מצינו  שלא  פלא  כל  אין   – זה  פי  ועל 
דיון  הנדפסים  בשאלות-ותשובות 
בנושא החיוב "לכוף את כל באי העולם 
כו'", כי פשיטא שהן השואל והן המשיב 
פחדו להעלות נושא זה על הכתב, מפני 
היו  היותר  ולכל  כו',  המלכות  יראת 

שואלים בענין זה בעל־פה.

The straightforward answer: the 
obligation to “compel all people of the 
world” to observe the Seven Noahide 
Laws obviously applies only when it is 
within one’s power. This doesn’t mean we 
need to wait until the Jewish monarchy 
is restored and the Temple is rebuilt. To 
fulfill this commandment, we do not need 
to achieve complete sovereignty;  we 
merely need to regain the ability to fulfill 
the commandment itself. In other words, 
if you have the ability to “compel” (i.e., 
convince) a non-Jew to fulfill the Seven 
Noahide Laws, the commandment applies 
to you. In previous generations, a Jew’s 
life would be in jeopardy if he attempted 
to convince a non-Jew to fulfill the Seven 
Noahide Laws, because it would be 
interpreted as an attempt to mix-in to his 
religion etc. Jewish history tells of many 
instances in which there were accusations 
and libels whenever they suspected a Jew 
of assisting a non-Jew to convert. The 
fear was to such an extent that the laws 
of conversion were often published with 
a disclaimer — that the laws were only in 
effect during the Temple era, and so on.

Therefore, it is no surprise that Halachic 
responsa does not address the obligation 
to spread observance of the Seven Noahide 
Laws. The questioner and the responder 
were both afraid to put their deliberations 
on paper for fear of repercussions, and 
therefore sufficed with (at most) verbal 
discussions.
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ישראל  בני  של  לפעולתם  בנוגע 

שיקיימו  העולם  אומות  על  להשפיע 

שבע מצוות דבני נח - הנה מלבד קיום 

הרמב״ם(,  דין  )כפסק  שבדבר  הציווי 

ישראל  בני  של  לטובתם  הדבר  יפעל 

עצמם:

כולנו נתונים עדיין תחת רישומם של 

ארבעים  לפני  שאירעו  המאורעות 

שנה, רחמנא ליצלן. והנה, ראו בפועל 

״חסידי  גם  היו  העולם  אומות  שבין 

רובם,  לא  אמנם,   - העולם״  אומות 

ואפילו לא מחצה על מחצה, אבל אף 

אומות  ״חסידי  ביניהם  היו  כן,  פי  על 

אלפי  עשרות  שהצילו  העולם״, 

שהם  מכיון   - הדבר  וטעם  יהודים! 

ידעו אודות המושג של צדקה, ואצלם 

היה מופרך ענין של גזל, ועל אחת כמה 

וכמה - הרג, רחמנא ליצלן!

אמנם, אסור לומר מה היה קורה אילו 
היה  שאירע  מה  שכל  מכיוון   – כו' 
בנוגע   – אבל  כו',  פרטית  בהשגחה 
למצב ההווה, הרי כל זמן שבני ישראל 
זאבים,  שבעים  בין  אחת  כבשה  הם 
"וגר  היעוד  לקיום  זכינו  לא  ועדיין 
זאב עם כבש גו'" – מובן, עד כמה נוגע 
על  לפעול  ישראל  בני  של  לטובתם 
מצוות  שבע  שיקיימו  העולם  אומות 

דבני נח!...

By influencing gentiles to fulfill the Seven 
Noahide Laws, we gain not only the 
fulfillment of a mitzvah but also significant 
personal benefit for the Jewish people as 
well:

We all remain under the impression of the 
events of forty years ago, Heaven protect 
us. At the time, we saw that among the non-
Jewish population, there were ‘righteous 
gentiles’ — they weren’t the majority, and 
they weren’t even half, but nevertheless, 
those righteous gentiles saved tens of 
thousands of Jews. Why? Because they 
recognized the importance of charity and 
because they refused to take part in theft, 
and certainly murder!

It is not our place to say, “What would have 
happened if…” because everything takes 
place by Divine Providence. However, in 
our current reality, the Jewish people are 
still “a single lamb among 70 wolves” — 
and we have yet to see the fulfillment of 
the prophecy that “the wolf will lie with 
the lamb.” Therefore, the fact that it is in 
our own benefit to disseminate the Seven 
Noahide Laws cannot be overstated.

So Few Righteous Gentiles During the Holocaust

Our Personal Interest
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מובן, שאין כוונת הדברים לומר שיש לפחד 
תקום  "לא  שהרי  ושלום,  חס  כו'  מגזירה 
בלבד  דוגמא  זוהי  אלא   – צרה"  פעמיים 
להורות על חשיבות הדבר לטובתם של בני 
ישראל, כפי שהדבר יכול לבוא לידי ביטוי 
כאשר  ובפשטות:  עניינים,  וכמה  בכמה 
ליהודי דבר רע  לגוי לעשות  תהיה ברירה 
פרנסה,  בענייני   – לו  לסייע  או  ושלום  חס 
וכיוצא בזה – הנה כאשר יהיה חדור בהכרה 
אודות החשיבות דקיום שבע מצוות דבני 
נח, יורגש הדבר באופן הנהגתו והיחס שלו 

כלפי יהודים.

שהטעם  ופשוט,  מובן   – זה  כל  ...לאחרי 
העיקרי להתעסקות בעניין זה, הוא – פסק 
מפי  רבינו  משה  ש"צווה  הרמב"ם  דין 
הגבורה לכוף את כל באי העולם כו'", אלא 
שמלבד זה ישנה גם תועלת בדבר לטובתם 

של בני ישראל.

ולכן, פשיטא שאין מקום לנסות "להתחמק" 
שמדובר  מכיוון   – זה  בעניין  מהתעסקות 
אודות פסק דין מפורש ברמב"ם, ובהתאם 
למצב השורר במדינה זו – הרי לא זו בלבד 
נפשות,  בסכנת  כרוכה  אינה  כזו  שפעולה 
ותנשא  תרומם  כזו  פעולה  זאת,  עוד  אלא 
הארץ  עמי  שכל  מכיוון  יעקב",  "גאון  את 
 – ישראל  בני  של  מעלתם  גודל  את  יראו 
בלבד שהם מקיימים את המצוות  זו  שלא 
של  בטובתה  משתדלים  הם  אלא  שלהם, 
המדינה כולה. והמעשה הוא העיקר – שכל 
אחד ואחת ישתדל בנוגע לכל האמור לעיל 

בזריזות הכי גדולה.

משיחת אחרון של פסח, ה'תשמ"ג, רשימת 

 השומעים בלתי מוגה. 

תורת מנחם ה'תשמ"ג ח"ג, ע' 1333.

My point is not to stoke fear about 
further persecution, G-d forbid; “this 
suffering shall not occur twice.” It is 
merely an illustration of the many 
benefits this important matter could 
bring to the Jewish people in a variety 
of ways. In simple terms: a non-Jew 
may be faced with the choice between 
committing evil against a Jew, G-d 
forbid, or assisting him — financially, 
or however. If he will be imbued with 
the importance of the Seven Noahide 
Laws, it will find expression in his 
attitude and his behavior.

Obviously, the main reason to 
disseminate this message is the 
Halachic ruling of Maimonides: “Moses 
relayed G-d’s command to compel 
all people of the world to accept the 
commandments which were given to 
the children of Noah.” Nonetheless, it 
will bring us personal benefit as well.

Based on the above, there is no place 
to avoid spreading this message, being 
that it is a clear ruling in Jewish law 
by Maimonides. In the reality of this 
country, such a message will not be 
life-threatening at all; in fact, it will 
elevate our standing in society; those 
around us will see that we don’t care 
only for our own spiritual well-being, 
but that we seek the benefit of society 
at large. Action is the main thing: 
Every person should enthusiastically 
get involved. 

Last day of Passover, 1983
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בהמשך להאמור לעיל – ישנו סיפור שאירע 

עד  במוחש  רואים  שבו  זו,  בשנה  בארה"ב 

אומות  על  ההשפעה  פעולת  שייכת  כמה 

לכל אחד  נח(  דבני  ז' מצוות  )לקיים  העולם 

ואחד מישראל.

מעשה ביהודי שהקב"ה זיכהו בנכסים רבים, 

המדינה.  בלשון   – 'יאכטה'   – ספינה  וביניהם 

כדי  בספינה,  להפליג  נוהג  הי'  לזמן  מזמן 

הספינה.  גבי  על  החופש  ימי  את  לבלות 

שבעת  בידעו  הנה  התפילה,  זמן  וכשהגיע 

יש  העמידה(  )תפילת  עשרה  שמונה  תפילת 

לכוון פניו לצד ירושלים, לצד מזרח – הוצרך 

לשאול ולברר אצל רב החובל: היכן הוא צד 

יודע הוא היכן הוא צד מזרח,  )בביתו  מזרח 

מה שאין כן בנסעו על ספינה בים(.

יהודי זה – פעלו עליו מכבר שאין לו להתבייש 

ביחס  רק  ולא  היום-יום,  בחיי  גם  ביהדותו 

ליהודים כמותו, אלא גם ביחס לאינם יהודים, 

החובל'  'רב  אצל  ושאל  התבייש,  לא  ולכן, 

)גוי( שיאמר לו היכן הוא צד מזרח.

A story took place — in the United 
States, and in this year — which 
demonstrates how every single Jew 
is capable of spreading the message 
of the Seven Noahide Laws.

There is a Jew who has been blessed 
by G-d with many possessions, 
among them a yacht. Occasionally, he 
sets out on his yacht for a vacation. 
When the time for prayer arrived 
— knowing that the Amidah prayer 
must be recited facing east, facing 
Jerusalem — he was obliged to inquire 
of the captain, “Where is east?” (In 
his own home, he knows where east 
is, but not when on the yacht).

This Jew has long been taught to be 
proud of his Judaism in his daily life, 
not only among Jews but even among 
non-Jews. Therefore, he wasn’t 
ashamed, and he asked the captain 
to tell him which direction was east.

>> The Rebbe
Where is East?

C. The Yacht
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החובל'  'רב  חשב  הראשונה  בפעם 

שהתעניינותו של היהודי לדעת איפה הוא 

צד המזרח – אינה אלא 'מקרה'. אבל לאחרי 

זו כמה וכמה פעמים, שאלו  שכפל שאלתו 

ואפילו  'רב החובל',  אינך  הרי  'רב החובל': 

ואם  ה'יאכטה',  בהנהגת  שעוסק  'מלח'  לא 

כן, מדוע הנך מתעניין כל כך היכן הוא צד 

מזרח!!

באופן  להתנהג  התחיל  זה  יהודי   – כאמור 

)ואדרבה:  המלעיגים"  מפני  יבוש  ד"אל 

בהנהגתו כיהודי מתבטא כבודו וכבוד עמו 

טעם  את  לו  הסביר  ולכן,  יעקב'(,  'גאון   –

להקב"ה  להתפלל  שרצונו  מכיון  הדבר: 

היות  הנה  עומד",  אתה  מי  ד"לפני  באופן 

המקדש  מקום  דרך  עוברות  שהתפילות 

שבירושלים – עליו לכוון פניו לצד ירושלים, 

המזרח,  צד  הוא  היכן  לדעת  מתעניין  ולכן 

ששם נמצאת ירושלים.

'רב החובל' התרשם מאד ממענה זה, ואמר:

בעסקים,  מצליח  איש   – כמותך  אדם  אם 

החובל'(  'רב  )ובתוכם  אחרים  שאנשים  עד 

להתקשר  לנכון  מוצא   – אותו  משמשים 

על  רק  ולא  יום,  בכל  פעמים  ג'  להקב"ה 

עריכת  ידי  על  אלא  גרידא,  מחשבה  ידי 

ענייניו  ובאופן שמפסיק מכל  סדר תפילה, 

ומכווין את פניו לצד ירושלים, כדי להתפלל 

באופן הראוי, אם כן – סיים דבריו – אתחיל 

גם אני לחשוב אודות הקב"ה!

משיחת י"א ניסן, ה'תשמ"ג, רשימת השומעים 

 בלתי מוגה. 

תורת מנחם ה'תשמ"ג ח"ג, ע' 1208.

The first time this occurred, the 
captain thought the inquiry was 
happenstance. After the question was 
repeated again and again, the captain 
asked him: “You aren’t a captain, and 
you aren’t a sailor. Why do you show 
so much interest in east?”

As said, this Jew has long been 
unashamed of his Judaism and 
conducts himself as a proud Jew, and he 
therefore told him the truth: He wants 
his prayers to be said “before G-d”; 
being that prayers ascend to heaven 
through the Temple in Jerusalem, it is 
necessary for him to face Jerusalem. 
He therefore needs to know where 
east is — in order to face Jerusalem.

The captain was impressed, and he 
responded:

“If you, a successful businessman — to 
the extent that I am your employee — 
find it important to think about G-d 
three times a day, and not just as an 
idle, passing thought, but rather by 
reciting a prayer service in which 
you pause all your affairs and face 
Jerusalem to pray properly — if so, I 
will also begin to think about G-d!”

11 Nissan, 1983
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חשבתי שבעקבות סיפור זה יתחילו להתעניין 

ולברר מה הי' בהמשך לזה וכו'. אבל – מכיוון 

שלא התעניינו בזה, הנה על פי הכלל "במקום 

שאין אנשים כו'" – התחלתי בעצמי להתעניין 

ולברר מה הי' בהמשך לכך.

ואז התברר, שאכן, 'רב החובל' סיפר ליהודי 

ב'יכטה' אודות  בעל ה'יכטה', שמאז שיחתם 

בכל  הנה  העולם,  לבורא  התפלה  נושא 

הזדמנות שנפגש עם בני ביתו וידידיו – דיבר 

על  לחשוב  והנחיצות  הצורך  אודות  עמהם 

בורא העולם ולהתפלל אליו וכו', וסיים, שאם 

חושבים  היו  כולו  שבעולם  בני-האדם  כל 

אודות בורא העולם ומתפללים אליו – לא הי' 

העולם נראה כ"ג'ונגל", כפי שנראה כיום!

עד כאן הוא המשך הסיפור מה שיודעים עד 

עתה. ומכיוון שמצוה גוררת מצוה" ]שכן הוא 

מכיון שתכונה   – נוח  דבני  למצוות  בנוגע  גם 

זו )"גוררת מצוה"( היא תכונתה הטבעית של 

מצוה[ – הרי בוודאי שכאשר גוי אחד מדבר 

עם גוי נוסף אודות מציאותו של בורא העולם 

ומנהיגו, שלכן יש להתנהג על פי צדק ויושר 

)היפך ענין הגזל וכיוצא בזה( – תגרור פעולה 

את  ששמע  שהגוי  היינו,  נוספת,  "מצוה"  זו 

נוסף  גוי  עם  הוא  גם  ידבר  הנ"ל,  הדברים 

וישפיע עליו בכיוון האמור, וכן הלאה. ומזה 

מובן גודל ההשפעה שיש בפעולה כזו.

משיחת אחרון של פסח, ה'תשמ"ג, רשימת 

 השומעים בלתי מוגה. 

תורת מנחם ה'תשמ"ג ח"ג, ע' 1336.

I expected that after telling the 
story, people would inquire as to 
the outcome of the exchange. But, 
since nobody did so, I followed the 
dictate of our sages — “where there 
are no men, try to be a man” — and I 
personally inquired as to the effects 
of the story.

I have since found out that, indeed, 
the captain told the owner of 
the yacht that ever since their 
conversation about prayer to the 
Creator of the world, he has, at every 
opportunity, when he meets his 
family and friends, spoken with them 
of the need to think about G-d and 
pray to Him. The captain concluded 
by saying that if all people in the 
world would think about the Creator 
and pray to Him, the world would 
not look like the jungle it does today!

This is what has happened so far. 
And because “one mitzvah leads to 
another,” it is certain that when a 
non-Jew speaks to another about 
the Creator of the world — and the 
resultant need to conduct oneself 
honestly and properly — it will lead 
to another mitzvah: the second non-
Jew will speak to a third, who will 
speak to a fourth, and so on. Imagine 
the impact of that one exchange.

Last day of Passover, 1983

The Positive Result


