
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת וארא

המסר האוניברסלי של 
היהדות
בתורה ישנן תרי"ג מצוות שמקיפות את חייו 
של היהודי. אך מה עם מי שאינם יהודים? 
האם ליהדות יש מסר לכלל האנושות?

חוברת למרצה



©

Published and Copyright 2021 by

Shluchim Office International

816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213

718.221.0500

5782 - 2021

 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע”נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי”ד הולצברג
שלוחי הרבי במומבאי, הודו

jewishinsights@shluchim.org :לתרומות והקדשות, צרו קשר



תוכן השיעור:

א. המסר של עשרת המכות................................................................................................................5 

כאשר משה ואהרן ניגשו אל פרעה בפעם הראשונה לבקשו לשלח את העם, משיב פרעה: "מי 

ה' אשר אשמע בקולו?" )מקור 1(. בפרשתנו, אומר הקב"ה למשה שהתהליך הארוך של עשר 

המכות נועד לענות על שאלה זו בדיוק – להראות לפרעה את נוכחותו של הקב"ה בעולם )מקור 

2(. בהמשך מובאים שני קטעים מליקוטי שיחות המסבירים את הענין )מקורות 4-3(.

זה מביא אותנו לנקודה העיקרית של השיעור: חלק יסודי ביהדות הוא שהעמים השונים יכירו 

בנוכחותו של אלוקים בעולם ובחשיבות קיום שבע מצוות בני נח.

ב. המצווה המצונזרת...........................................................................................................................7

נח,  בשיחה המרכזית של השיעור מציין הרבי את ההלכה מהרמב"ם בנוגע לשבע מצוות בני 

ושואל: מדוע נעדר נושא זה מהספרות ההלכתית?

התשובה פשוטה למדי: לאורך ההיסטוריה, הפצת מסר דתי לאוכלוסייה הלא-יהודית הייתה 

עניין מסוכן ממנו היה צריך להימנע בכל מחיר. לעומת זאת, בימינו זה לא מסוכן כלל, ואפילו 

ישפר את מעמדנו בחברה, ולכן הציווי קיים בכל תקפו.

קורה  היה  מה  לעצמכם  תארו  ישראל;  לעם  גם  מועילה  נח  מצוות  שבע  קיום  חשיבות  הפצת 

בשואה לו יותר אינם-יהודים היו חדורים במסר של אמונה בה'.

ג. היאכטה.........................................................................................................................................10

בשיחה אחרת מאותה תקופה, סיפר הרבי על יהודי עשיר בעל יאכטה שהשפיע על רב החובל 

)שאינו-יהודי( באמצעות התנהגותו, בתור דוגמה להשפעה בתחום של שבע מצוות בני נח.

קראו וצפו בסרטון!



5 4

פתיחה
בשנות השמונים החל הרבי לדבר בתכיפות על שני נושאים שעד אז לא ִהרבה לדבר עליהם. 

ביאתו הקרובה של המשיח וחשיבות הפצת שבע מצוות בני נח בקרב אומות העולם.

רבים שאלו, ״מה השתנה? מדוע עד היום כמעט ולא דיברו על הנושא הזה? מדוע זה הפך 

כעת לנושא דחוף?״

בשיחות שלפנינו, מסביר הרבי את הנושא של שבע מצוות בני נח; מה השתנה; מדוע זה כה 

חשוב; ואף מעניק דוגמה מעשית כיצד אדם יכול להשפיע על ידידיו שאינם-יהודים בצורה 

מכובדת ומועילה.
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א. המסר של עשרת המכות
מקור 1  חומש שמות, פרק ה', פסוקים א-ב

בפרשתנו אנו קוראים שהקב"ה שולח את משה ואהרן אל פרעה למסור לו את הוראת הקב"ה: "שלח 
את עמי!".

התגובה שהם קיבלו לא הייתה מלבבת כל כך. 

ִישְָׂרֵאל  ֱאלֵֹקי  ה'  ה־ָאַמר  כֹּ ְרעֹה,  ֶאל־פַּ אְמרּו  ַויֹּ ְוַאֲהרֹן  ה  מֹשֶׁ אּו  בָּ ְוַאַחר 
ַמע  ֶאשְׁ ר  ֲאשֶׁ ה'  ִמי  ְרעֹה:  פַּ אֶמר  ַויֹּ ר.  ְדבָּ מִּ בַּ ִלי  ְוָיחֹּגּו  י  ֶאת־ַעמִּ ח  לַּ שַׁ
ַח. לֵּ ֲאשַׁ לֹא  ֶאת־ִישְָׂרֵאל  ְוַגם  ֶאת־ה'  י  ָיַדְעתִּ לֹא  ֶאת־ִישְָׂרֵאל,  ח  לַּ ְלשַׁ קֹלוֹ   בְּ

מקור 2  חומש שמות, פרק ז', פסוק א' ואילך
בהמשך שולחם הקב"ה פעם נוספת, ומסביר להם שזה אכן יהיה תהליך ארוך, אך יש לכך מטרה. 

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

ִישְָׂרֵאל ֵמַאְרצוֹ. 

ִמְצָרִים.  ֶאֶרץ  בְּ ְוֶאת־מוְֹפַתי  ֶאת־אֹתַֹתי  יִתי  ְוִהְרבֵּ ְרעֹה,  פַּ ֶאת־ֵלב  ה  ַאְקשֶׁ ַוֲאִני 
ִמְצָרִים, ְוהוֵֹצאִתי ֶאת־ִצְבאַֹתי ֶאת־ י ֶאת־ָיִדי בְּ ְרעֹה, ְוָנַתתִּ ַמע ֲאֵלֶכם פַּ ְולֹא־ִישְׁ

דִֹלים.  ָפִטים גְּ שְׁ י ְבֵני־ִישְָׂרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים בִּ ַעמִּ

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

מקור 3  לקוטי שיחות, חלק כ"א )מתורגם( ע' 44
בהמשך לביקור של משה ואהרן אצל פרעה, אנו קוראים בפרשה על עשר המכות. ידועה השאלה: 

מדוע היה צורך בעשר מכות, תהליך שארך כמעט שנה? הרי הקב"ה היה יכול להטיל על מצרים 
מכה אחת מוחצת ולהוציא את בני ישראל ממצרים באופן מיידי! 

להלן ציטוט קצר מהסבר הרבי על מטרת עשר המכות:

א  ם, ֶאלָּ ֵדי ְלַהֲעִנישָׁ ּוִמְצַרִים לֹא ָהיּו ַרק כְּ ְרעֹה  ֵהִביא הקב"ה ַעל פַּ ּכוֹת שֶׁ וַהמַּ
ִמְצַרִים, ְוזֹאת  ה ֶאּלֹקּות .. בְּ לֶּ ְתגַּ תִּ י ֲאִני ה'" – שֶׁ סּוק "ְוָיְדעּו ִמְצַרִים כִּ ְלׁשוֹן ַהפָּ כִּ

ים.  ְצִריִּ ִביַרת ַהמִּ ּכוֹת, שְׁ ַעל ְיֵדי ַהמַּ
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מקור 4  לקוטי שיחות, חלק ל"ו, עמוד 34
בשיחה הבאה, מצטט הרבי מה"אברבנאל" אשר מסביר בפרוטרוט את מהות כפירת פרעה ומה באו 

המכות ללמדו. 

ם,  ַהשֵּׁ ְמִציאּות  ְלַגְמֵרי  ִהְכִחיׁש  ְרעֹה  פַּ ְנֵאל, שֶׁ ְרבַּ ַהַאבַּ ֶהֱאִריְך  שֶׁ ּוְכִפי 
ְרֵכי  ָכל דַּ יַח בְּ גִּ שְׁ מַּ ָחתוֹ, שֶׁ גָּ י ֶאת ה'", ְוֵכן ִהְכִחיׁש ַהשְׁ ָאְמרוֹ "לֹא ָיַדְעתִּ בְּ
ַהֶאלַֹקה  ָאְמרוֹ "ִמי ה'", ְוֵכן ִהְכִחיׁש שֶׁ ְדָרָכיו, בְּ ֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיׁש כִּ בְּ
ְרצוֹנוֹ,  ְכָלל ּוִבְפָרט בִּ ם בִּ ָבִרים ּוְלַחְדשָׁ ּנוֹת ִטְבֵעי ַהדְּ יַח ָיכוֹל ְלשַׁ גִּ שְׁ ַהמַּ

קֹלוֹ", "ר"ל ָמה ְיכֶֹלת ֵיׁש ּבוֹ כּו'". ַמע בְּ ר ֶאשְׁ ָאְמרוֹ "ִמי ה' ֲאשֶׁ בְּ

ת  ְלַאמַּ )דצ"ך(  ָהִראׁשוֹנוֹת  ּכוֹת  ַהמַּ ג'  ַמּכוֹת:  סּוֵגי  ג'  אּו  בָּ ֶזה  ְוַעל 
שהקב"ה  ִני  ַהשֵּׁ ַהשֶֹּׁרׁש  ת  ְלַאמֵּ )עד"ש(  ִנּיוֹת  ַהשְּׁ ָהא-ל:  ְמִציאּות 
ָבִרים  ּנוֹת ַהדְּ ת ְיָכְלּתוֹ ְלשַׁ ּיוֹת )באח"ב( ְלַאמֵּ ִלישִׁ ל, ְוַהשְּׁ יַח ַעל כָּ גִּ ַמשְׁ

ְבִעים. ַהטִּ

קריאת התיאור המפורט בפרשה על עשר המכות, והסברו המפורט של האברבנאל – שמטרת עשר 
המכות היתה ללמד את המצרים על מציאותו של הקב"ה, על ההשגחה ועל כוחותיו העל-טבעיים – 
מלמדת אותנו על חשיבות הפצת המוסר, הצדק והאמונה בה' עבור כלל האנושות – ולא רק ליהודים 

בלבד. 

רעיון זה מתחבר גם עם הסיפורים על אבינו הראשון, אברהם, שהקדיש את חייו להפיץ את האמונה 
המונותאיסטית – האמונה בה' אחד – לכל איש ואישה בעולם. 

אולם, האם גם לנו יש אחריות להפיץ לאנושות את האמונה בה' וללמדה ערכי מוסר בסיסיים? ואם 
כן, מה אנו עושים בנושא?

המחשבות הללו מובילות אותנו למושג פחות ידוע: "שבע מצוות בני נח" – המצוות ששייכות לכלל 
האנושות.

׳שבע מצוות בני נח׳ הן מצוות שעל פי חז"ל נצטוו בהן אומות העולם – להבדיל מתרי"ג מצוות בהן 
נצטוו רק בני ישראל. על פי חז"ל, אדם הראשון נצטווה בשש מצוות, והשביעית – איסור אבר מן 
החי – ניתנה לנח ולבניו בברית הקשת לאחר המבול, בעת שהותר להם לראשונה להמית בעלי חיים 

למטרת אכילה.

רשימת שבע המצוות:  

א. איסור לעבוד עבודה זרה והאמונה בא-ל אחד.

ב. איסור לגדף חלילה את שמו של הבורא.

דון יצחק אברבנאל )1508-1437(

היהודים,  המדינאים  מגדולי 
מקרא  פרשן  מיסטיקן,  פילוסוף, 
בכמה  חשוב  תפקיד  מילא  וכלכלן. 
בשורה  האחרון  באירופה,  ממלכות 
יהודים  מנהיגים  של  מכובדת 
דגולים בתקופת תור הזהב בספרד.
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ג. איסור רציחה.

ד. איסור עריות.

ה. איסור גזל, עושק וכדומה.

ו. איסור לאכול איבר מן החי.

ז. ציווי להקמת מערכת משפטית שתבטיח צדק ויושר בכל אתר ואתר, כולל אכיפה וענישה.

ניתן לתמצת זאת בשני כללים: א( האמונה בה', וב( יצירת חברה הוגנת בה אפשר לחיות – "ישובו 
של עולם".
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<< הרבי 
מדוע רבנים בדורות קודמים לא התעסקו בשבע מצוות בני נח?  

כותב הרמב"ם: "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מוֹרשה 
קהלת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר אומות, שנאמר ככם כֵגר. אבל מי שלא רצה, 
אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי 

העולם לקבל עליהם מצוות שנצטוו בני נח כו'".

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

שידונו בנושא זה?!

אין חובה להסתכן

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

שבית המקדש היה קיים, וכיוצא בזה.

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

זה על הכתב, מפני יראת המלכות כו', ולכל היותר היו שואלים בענין זה בעל־פה.

ב. המצווה המצונזרת
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מדוע בזמן השואה היו חסידי אומות העולם כה מועטים?

...בנוגע לפעולתם של בני ישראל להשפיע על אומות העולם שיקיימו שבע מצוות דבני 
נח – הנה מלבד קיום הציווי שבדבר )כפסק דין הרמב"ם(, יפעל הדבר לטובתם של בני 

ישראל עצמם:

כולנו נתונים עדיין תחת רישומם של המאורעות שאירעו לפני ארבעים שנה, רחמנא 
ליצלן. והנה, ראו בפועל שבין אומות העולם היו גם "חסידי אומות העולם" – אמנם, 
לא רובם, ואפילו לא מחצה על מחצה, אבל אף על פי כן, היו ביניהם "חסידי אומות 
העולם", שהצילו עשרות אלפי יהודים! וטעם הדבר – מכיון שהם ידעו אודות המושג 

של צדקה, ואצלם היה מופרך ענין של גזל, ועל אחת כמה וכמה – הרג, רחמנא ליצלן!

המניע האישי 

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

לטובתם של בני ישראל לפעול על אומות העולם שיקיימו שבע מצוות דבני נח!...

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

הדבר באופן הנהגתו והיחס שלו כלפי יהודים.

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

ישנה גם תועלת בדבר לטובתם של בני ישראל.

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

באותה תקופה, ִהרבה הרבי לדבר על הנושא של שבע מצוות בני נח. בהתוועדות י"א בניסן שנערכה 
לרגל יום הולדתו של הרבי – כעשרה ימים לפני השיחה שזה עתה למדנו – דיבר הרבי על הנושא של 

שבע מצוות בני נח, ועל כך שכל יהודי צריך לעסוק בכך. 

מהתנהגותו  שכתוצאה  התוועדות(,  באותה  נכח  )שאגב,  עשיר  יהודי  על  הרבי  סיפר  בהתוועדות, 

בגאון יהודי, השפיע על אינם-יהודים לחשוב על בורא עולם.

<< הרבי 
היכן הוא צד מזרח?

בהמשך להאמור לעיל – ישנו סיפור שאירע בארה"ב בשנה זו, שבו רואים במוחש 
עד כמה שייכת פעולת ההשפעה על אומות העולם )לקיים ז' מצוות דבני נח( לכל 

אחד ואחד מישראל.

בלשון   – 'יאכטה'   – ספינה  וביניהם  רבים,  בנכסים  זיכהו  שהקב"ה  ביהודי  מעשה 
גבי  ימי החופש על  נוהג להפליג בספינה, כדי לבלות את  הי'  המדינה. מזמן לזמן 
)תפילת  בידעו שבעת תפילת שמונה עשרה  הנה  זמן התפילה,  וכשהגיע  הספינה. 
העמידה( יש לכוון פניו לצד ירושלים, לצד מזרח – הוצרך לשאול ולברר אצל רב 
החובל: היכן הוא צד מזרח )בביתו יודע הוא היכן הוא צד מזרח, מה שאין כן בנסעו 

על ספינה בים(.

יהודי זה – פעלו עליו מכבר שאין לו להתבייש ביהדותו גם בחיי היום-יום, ולא רק 
ביחס ליהודים כמותו, אלא גם ביחס לאינם יהודים, ולכן, לא התבייש, ושאל אצל 

'רב החובל' )גוי( שיאמר לו היכן הוא צד מזרח.

צד  הוא  איפה  היהודי לדעת  החובל' שהתעניינותו של  'רב  בפעם הראשונה חשב 
המזרח – אינה אלא 'מקרה'. אבל לאחרי שכפל שאלתו זו כמה וכמה פעמים, שאלו 
'רב החובל': הרי אינך 'רב החובל', ואפילו לא 'מלח' שעוסק בהנהגת ה'יאכטה', ואם 

כן, מדוע הנך מתעניין כל כך היכן הוא צד מזרח!!

)ואדרבה:  המלעיגים"  מפני  יבוש  ד"אל  באופן  להתנהג  התחיל  זה  יהודי   – כאמור 
בהנהגתו כיהודי מתבטא כבודו וכבוד עמו – 'גאון יעקב'(, ולכן, הסביר לו את טעם 
היות  הנה  עומד",  אתה  מי  ד"לפני  באופן  להקב"ה  להתפלל  שרצונו  מכיון  הדבר: 
שהתפילות עוברות דרך מקום המקדש שבירושלים – עליו לכוון פניו לצד ירושלים, 

ולכן מתעניין לדעת היכן הוא צד המזרח, ששם נמצאת ירושלים.
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'רב החובל' התרשם מאד ממענה זה, ואמר:

אם אדם כמותך – איש מצליח בעסקים, עד שאנשים אחרים )ובתוכם 'רב החובל'( 
על  רק  ולא  יום,  בכל  פעמים  ג'  להקב"ה  להתקשר  לנכון  מוצא   – אותו  משמשים 
ידי מחשבה גרידא, אלא על ידי עריכת סדר תפילה, ובאופן שמפסיק מכל ענייניו 
 – 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.

שבוע וחצי לאחר מכן, בהתוועדות שנערכה בחג 'אחרון של פסח', דיבר הרבי שוב על הנושא של 

שבע מצוות בני נח, וסיפר על התוצאות של "סיפור היאכטה".

התפתחות חיובית

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 בעל ה'יאכטה', שמאז שיחתם ב'יאכטה' 
אודות נושא התפלה לבורא העולם, הנה בכל הזדמנות שנפגש עם בני ביתו וידידיו 
– דיבר עמהם אודות הצורך והנחיצות לחשוב על בורא העולם ולהתפלל אליו וכו', 
וסיים, שאם כל בני-האדם שבעולם כולו היו חושבים אודות בורא העולם ומתפללים 

אליו – לא הי' העולם נראה כ"ג'ונגל", כפי שנראה כיום!

גוררת מצוה"  ומכיוון שמצוה  עד כאן הוא המשך הסיפור מה שיודעים עד עתה. 
היא  מצוה"(  )"גוררת  זו  שתכונה  מכיון   – נוח  דבני  למצוות  בנוגע  גם  הוא  ]שכן 
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 זו "מצוה" נוספת, היינו, שהגוי ששמע את הדברים 
הנ"ל, ידבר גם הוא עם גוי נוסף 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.
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וידאו  
בו רואים קטע מהשיחה שהרבי מספר על היאכטה,  מומלץ להראות את הסרטון בן חמש הדקות, 

וראיון עם מר צ'ייס – בעל היאכטה, שמספר את הרקע לסיפור. 

לסרטון בעברית לחץ כאן או סרוק את הברקוד             לסרטון באנגלית לחץ כאן או סרוק את הברקוד

לסיום:
בשנות השמונים, דיבר הרבי רבות על האחריות היהודית להפצת שבע מצוות בני נח. הרבי הדגיש 
את הרעיון של אמונה בה' – שמובילה את האדם להתנהג על פי צדק ויושר, ומסייעת ביצירת חברה 

מוסרית והוגנת.)ראה למשל בשיחת כ״ף אב תשמ״ה, תורת מנחם תשמ״ה חלק ה׳, עמוד 2722(.

ניתן לתת כדוגמה את הסיפור הבא שסיפר הרב גרוסבאום – שליח הרבי בטורונטו – שעמד להיפגש 
יחד עם קבוצת שלוחים, עם ראש ממשלת קנדה מר ברייאן מאלארוני, לכבוד י״א ניסן, ותכננו לתת 
לו בתור מתנה גביע לקידוש, ולהסביר לו אודות המושג של קדושה, ועל כך שכל אחד – ובפרט ראש 

ממשלה - צריך להמשיך קדושה בעולם. 

כשהוא כתב לרבי את תכניתם, הרבי סימן בעיגול את המילים ״כוס של קידוש״ וכתב: ?! מה יעשה 
בזה? 

והוסיף: משא״כ בסידור בהעתקה באנגלית )תיק בתוך תיק( שכמה תפילות מהתחלה מודה אני 
שייך לבן נח ג״כ

אזכיר על הציון להצלחה רבה

הרבי הציע לתת לו סידור תפילה. וזאת, משום שגם אומות העולם מצווים להאמין בה' ולכן הנושא 
של תפילה שייך גם בהם.

ניתן להראות את הסיפור כפי שהרב גרוסבאום מספרו בלינק הבא:

לסרטון בעברית לחץ כאן  או סרוק את הברקוד          לסרטון באנגלית לחץ כאן או סרוק את הברקוד

https://www.youtube.com/watch?v=KJuNj_8lyC4
https://www.youtube.com/watch?v=GSPCoilm6vY
https://www.chabad.org/therebbe/livingtorah/player_cdo/aid/2222319/jewish/A-Practical-Gift.htm
https://www.chabad.org/2222293/
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גם הרב שמחה זירקינד ממונטריאול, כתב לרבי שהוא הולך להפגש עם ראש ממשלת קוויבק מר 
רוברט בוראסא, ומתכנן לתת לו הגדה של פסח עם תרגום לאנגלית. הרבי ענה לו )התוכן(:

למה לתת לו הגדה של פסח שיש בה דברים שאינם מתאימים לאומות העולם? עדיף לתת דבר 
שיוכל ליהנות ולהשתמש בו, ולכן לתת לו סידור עם תרגום אנגלית.

סיפורים אלו מהווים דוגמה, כיצד הרבי מורה לשליח לנצל את ההזדמנות בה הוא נפגש עם מנהיג 
לא-יהודי, ולהשפיע עליו לקיים שבע מצוות בני נח. איך? על ידי תפילה – אמונה בה'.

גם הסיפור שהרבי מספר בשיחה על מר צ'ייס שהשפיע על רב החובל, מדגיש את אותה נקודה. הוא 
השפיע עליו לחשוב על בורא עולם – מחשבה שתשפיע עליו לנהוג על פי הצדק והיושר.

המבצע של הרבי – "רגע של שתיקה" בבתי ספר, מבטא אף הוא את אותה נקודה: השפעה על אומות 
העולם לחשוב על בורא עולם.-

אצל הרבי, יהדות לא היתה משהו שחווים אותו רק בבית. המסר של היהדות רלוונטי לא רק אלינו, 
אלא לכלל האנושות.

 


