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פתיחה
בכל בוקר אנו אומרים את התפילה ״לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר״. ידוע מאמר העולם 

שבמשפט זה ישנם שני ציווים. ׳לעולם יהא אדם׳ – להיות מענטש, ׳ירא שמים׳ -  להיות ירא 

שמים.

יהודי,  זה, הרבי מסביר, שמעבר לתרי״ג המצוות שבהם מצווה כל  בשיחות שנלמד בשיעור 

ושבע מצוות בני נח, שבהם מצווים כל בני האנוש, יש עוד חיוב מן התורה לכולם. להיות בני 

אדם...

השיעור לפרשת נשא

לחץ כאן לצפיה בווידאולחץ כאן לשמיעת הקלטה מההתוועדות

 https://ashreinu.page.link/QuPwhttps://tinyurl.com/5ffhhse5

https://ashreinu.page.link/QuPw 
https://jemtv.page.link/VQrJ 
https://jemtv.page.link/VQrJ 
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א. מילה זו מילה

מקור 1  חומש במדבר, פרק ו', פסוקים א-ח
בפרשתנו אנו למדים את דיני הנזירות.

י  ה כִּ ֵני ִישְָׂרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש אוֹ ִאשָּׁ ר ֶאל בְּ בֵּ אמֹר. דַּ ה לֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ה  תֶּ ָכר לֹא ִישְׁ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ שֵׁ ָכר ַיזִּ ִין ְושֵׁ יר ַלה'. ִמיַּ ר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהזִּ ַיְפִלא ִלְנדֹּ
ים לֹא יֹאֵכל. ּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרוֹ  ה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבשִׁ תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִישְׁ ְוכל ִמשְׁ
ַרע  ל פֶּ דֵּ יר ַלה' ָקדֹׁש ִיְהֶיה גַּ ר ַיזִּ ִמם ֲאשֶׁ ַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשוֹ ַעד ְמלֹאת ַהיָּ תַּ
ל ְיֵמי ִנְזרוֹ ָקדֹׁש הּוא ַלה'. ירוֹ ַלה' ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא. כֹּ שְַׂער רֹאׁשוֹ. ּכל ְיֵמי ַהזִּ

בספר החינוך )מצווה שע"ד( מובא, שהטעם למצוות הנזירות הוא לגרום לאדם לעבוד ולשרת את 
בוראו בצורה טובה יותר, מבלי שהתאוות החומריות יפריעו לו. לכן מוטל על הנזיר לפרוש מן היין – 
שמסמל את תענוגי העולם, ועליו לגדל את שערו, משום שגידול שער מורה על הכנעת היצר ליופי 
ואסתטיקה. טעם הפרישות מטומאת מת הוא משום שהטומאה מורה על חולשת כוח השכל – ואדם 

שרוצה לעבוד את בוראו בשלימות ראוי שישמור על טהרתו.

מקור 2  משנה תורה, הלכות נזירות, פרק ב', הלכה ט"ז
הרמב"ם מציין שמצוות הנזירות היא ליהודים בלבד.

ֵני ִישְָׂרֵאל". ר ֶאל בְּ בֵּ ֱאַמר: "דַּ נֶּ ָהַעּכּו''ם ֵאין ָלֶהן ְנִזירּות. שֶׁ

<< הרבי 
הוא לא צריך לעמוד במילתו?

אנו רגילים לבאר בהתוועדות חלק מהשיעור היומי בלימוד הרמב"ם. בשיעור היום 
אנו לומדים את סיום הלכות נדרים ותחילת הלכות נזירות. על הסיום של הלכות 

נדרים כבר דיברנו בעבר, ולכן עכשיו נדבר על הלכות נזירות. 

בהלכות אלו ישנו דבר תמוה ולא מובן:

אינו- במילא, באם  הנזירות.  עניין  לא שייך  אומות העולם  כותב, שאצל  הרמב"ם 
יהודי ָנַדר להיות נזיר, הוא פטור מזה ואינו צריך לקיים את נדרו, שנאמר "דבר אל 

בני ישראל". 
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ולכאורה, זה כלל לא מובן! בפרק הקודם כותב הרמב"ם, שכשאדם נודר להזיר נזיר 
לה', יש עליו שני חיובים: חיוב אחד, "לא יחל דברו" – עליו לקיים את נדרו משום 

שזהו נדר לא פחות מנדרים אחרים. בנוסף, יש חיוב שני – חיוב מצוות נזירות.

מקור 3  משנה תורה, הלכות נזירות, פרק א', הלכה ב'
ּום  ִמשּׁ ַאַחת  ִים.  תַּ שְׁ לוֶֹקה  ֶזה  ֲהֵרי  ִין  ַהיַּ ֶפן  ִמגֶּ ָאַכל  אוֹ  ִנְטָמא  אוֹ  ַח  ְוִגלֵּ ָעַבר 
ָעַבר  ָבר שֶׁ ּום דָּ ָדִרים. ְוַאַחת ִמשּׁ ל ַהנְּ ּכוֵֹלל כָּ ָברוֹ" שֶׁ )במדבר ל, ג( "לֹא ַיֵחל דְּ

ִזיר. ֲאסּוִרין ִאּסּור ְמֻיָחד ַעל ַהנָּ ָבִרים שֶׁ ָעָליו ִמדְּ

<< הרבי 
במילא, כשמדובר על אומות העולם, אמנם המצווה המיוחדת של נזירות לא שייכת 
אליהם, משום שכתוב "דבר אל בני ישראל", אך לכאורה אמור לחול עליהם הדין של 

"לא יחל דברו". שמכיון שאותו אדם נדר להיות נזיר, עליו לקיים את נדרו. 

נשאלת השאלה מדוע פוטרים אותו מכך? 

ערב חג השבועות, תשמ"ז
[הנחה פרטית על פי סרט ההקלטה]

או  התשובות  את  תשובה.  לחפש  השומעים  מקהל  ומצפה  שאלה  מעלה  הרבי  היה  רבות  פעמים 
היה  כשלעיתים  בקהילה,  שהופצו  תורה"  "חידושי  בחוברות  מדפיסים  היו  בעניין,  אחרות  שאלות 
הרבי מגיב אליהן בהזדמנויות הבאות. גם כאן, הרבי השאיר את השאלה פתוחה והמשיך לנושא הבא. 

למחרת ההתוועדות, הודפס קובץ "הערות וביאורים" של ישיבת אוהלי תורה לכבוד חג השבועות. 
הרב אברהם גרליצקי – מראשי הישיבה, הספיק לעיין בשאלת הרבי והדפיס הצעת תשובה בקובץ. 

וכך כתב:

בקשר למה שהרבי שאל בהתוועדות, מדוע הרמב"ם אומר שאין לגויים דין נזירות, הרי הם אמורים 
שמירת   – דברו"  יחל  "לא  של  הדין  שגם  להעיר  רציתי  דברו".  יחל  "בל   – שלהם  הנדר  את  לשמור 

הבטחה, לא חל על אומות העולם. 

במילים אחרות: שמירת הבטחה אינה ברשימת שבע מצוות בני נוח. ולכן גוי שנדר להיות נזיר לא 
צריך לקיים זאת, משום שמצוות הנזירות לא קיימת כלל אצלו, וגם על שמירת הבטחה אינו ְמֻצוֶּה.

להלן שבע מצוות בני נוח. כפי שניווכח, שמירת הבטחה אינה אחת מהן:
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א. איסור לעבוד עבודה זרה, והאמונה בא-ל אחד. 

ב. איסור לגדף, חלילה, את שמו של הבורא. 

ג. איסור רציחה.

ד. איסור עריות. 

ה. איסור גזל, עושק וכדומה. 

ו. איסור לאכול אבר מן החי. 

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

*

בהתוועדות חג השבועות התייחס הרבי לשאלה שהשאיר פתוחה, ואף להצעת התשובה של הרב 
גרליצקי. הרבי לא הסכים עם תשובתו. 
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ב. ללמוד מהחיות 

<< הרבי 
הרמב"ם לא התכוון לכך

בהמשך לשאלה שהוזכרה בהתוועדות הקודמת: 

ולא לקיים את  אי אפשר לומר שכוונת הרמב"ם שיש להורות לו לחלל את דברו 
נדרו, אלא הכוונה היא שאין לו גדר של נזירות על פי תורה, כדלקמן.

ובהקדמה:

׳ישובו של עולם׳

ישנם ענינים שאינם בכלל "מצוות שנצטוו בני נח"1, ואף על פי כן, בהכרח לומר שגם 
גוים צריכים לקיימם.

ולדוגמא:

עיקר החטא של אנשי סדום שבגללו נענשו – "זה היה עון סדום גו', יד עני ואביון 
לא החזיקה"2. לכאורה, מכיון שצדקה אינה בכלל מצוות בני נח )לדעת הרמב"ם( – 
נשאלת השאלה: היתכן שיענישום )ובפרט עונש הכי חמור – עונש כליה( על דבר 

שלא נתחייבו בו?!

מקום,  מכל  נח,  בני  במצוות  נכללו  שלא  שאף  ענינים  שישנם  לומר,  צריך  כן  ועל 
בהכרח שגם בני נח יקיימו אותם – מצד ישובו של עולם )גדר החיוב דשבע מצוות 
בני נח, "לשבת יצרה"3(, כבנדון דידן, שמצד ישובו של עולם צריכים גם בני נח לתת 
קיצוני שהענישו  הכי  לאופן  עד  לא החזיקה",  ואביון  עני  "יד  ולכן, כאשר  צדקה, 

מיתה מי שנתן צדקה, היפך ישובו של עולם בתכלית – נתחייבו כליה4.

לדעת הרמב"ם, צדקה אינה אחת משבע מצוות בני נוח, ולמרות זאת, מכיוון שבסדום לא רק שלא 
נתנו צדקה, אלא שאסרו על כך, והיו הורגים מי שהעז לתת צדקה, הקב"ה הפך את העיר סדום 

וכל יושביה נהרגו! 

1( סנהדרין נו. סע"א ואילך. רמב"ם הל' מלכים ספ"ח ואילך.
2( יחזקאל טז, מט. סנהדרין קד. ב. וראה לקו"ש ח"ה ע' 155-156, ובהערה 44.

3( ישעי' מה, יח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 159, בהערה 63.
4( נתבאר בארוכה בלקו"ש שם ע' 159-160.
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נמצאנו למדים, שבני נוח מחויבים, לא רק בשבע המצוות הברורות של בני נוח, אלא אף להתנהג 
באופן של צדק ויושר, דבר שיאפשר לקיים חברה הוגנת ומתוקנת – "ישובו של עולם". זה כולל, 
למשל, נתינת צדקה לעני ולנצרך. לפיכך, כשבמקום מסוים נהגו בצורה הפוכה לגמרי, הם קיבלו 

עונש מוות.

לקח מהחיות

ליתר ביאור:

מובא בגמרא5 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה כו'", 
"שנתן בהם חכמה להורות לנו"6.

מקור 4  תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף ק' סוף עמוד ב' )עם תרגום וביאור אבן ישראל(
ה ֶאת  ַכסֶּ מְּ ָנה ּתוָֹרה, ָהִיינּו ְלֵמִדין ְצִניעּות ֵמָחתּול )שֶׁ ָאַמר ר' יוָֹחָנן: ִאְלָמֵלא ִנתְּ
ִמּיוָֹנה  ַוֲעָריוֹת  ַאֶחֶרת(,  ָמָלה  ִמנְּ ה  ִחטָּ לוַֹקַחת  ֵאיָנּה  )שֶׁ ָמָלה  ִמנְּ ְוֶגֶזל  צוָֹאתוֹ(, 

ֵני ַהּזּוג ֶנֱאָמִנים ֶזה ָלֶזה(. בְּ )שֶׁ

<< הרבי 
רלוונטי לבני נוח

ולכאורה, אינו מובן: לאחרי שניתנה תורה – למאי נפקא מינה מה היה "אילמלא לא 
ניתנה תורה"?!

נח,  בני  של  לחיובים  ביחס   – תורה  שניתנה  לאחרי  גם  נוגע  זה  שענין  לומר,  ויש 
שיש ענינים שאף שאינם בכלל מצוות שנצטוו בני נח, מכל מקום, יש חיוב ללמדם 

"מבהמות ארץ ומעוף השמים", "שנתן בהם חכמה להורות לנו".

דוגמא לדבר – כיבוד אב.

מקור 5  ספר בראשית, פרק ט, פסוקים כ-כ"ה
תוְֹך אֳהלֹה.  ל בְּ ְתגַּ ַויִּ ר  כָּ שְׁ ַויִּ ִין  ַהיַּ ִמן  תְּ  שְׁ ַויֵּ ֶרם.  כָּ ע  טַּ ַויִּ ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  נַֹח  ֶחל  ַויָּ
ָוֶיֶפת  ם  ח שֵׁ קַּ ַויִּ חּוץ.  בַּ ֶאָחיו  ֵני  ִלשְׁ ד  גֵּ ַויַּ ָאִביו  ֶעְרַות  ֵאת  ְכַנַען  ֲאִבי  ָחם  ְרא  ַויַּ

5( עירובין ק. סע"ב.
6( פרש"י עירובין שם.
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ית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם  ְלכּו ֲאחַֹרנִּ ֵניֶהם ַויֵּ ֶכם שְׁ ִשׂימּו ַעל שְׁ ֶאת ַהשְִּׂמָלה ַויָּ
ר ָעשָׂה  ַדע ֵאת ֲאשֶׁ ינוֹ ַויֵּ יֶקץ נַֹח ִמיֵּ ית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראּו. ַויִּ ּוְפֵניֶהם ֲאחַֹרנִּ

ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו. אֶמר ָארּור כְּ ָטן. ַויֹּ נוֹ ַהקָּ לוֹ בְּ

רש"י

ְנָך  ִני, ָארּור בִּ שֵׁ מְּ ן ְרִביִעי ַאֵחר ְלשַׁ א אוִֹליד בֵּ לֹּ ה ָגַרְמתָּ ִלי שֶׁ ָנַען: ַאתָּ ָארּור כְּ
ֲעֵליֶהם טַֹרח  הּוַטל  דוִֹלים, שֶׁ ַהגְּ ֵאּלּו  ל  ַזְרָעם שֶׁ ֶאת  ׁש  מֵּ ִלְהיוֹת ְמשַׁ ְרִביִעי 

ה. ֲעבוָֹדִתי ֵמַעתָּ

<< הרבי 
כיבוד אב אינו בכלל מצוות שנצטוו בני נח, ואף על פי כן, מצינו שחם נענש על ביזוי 
אביו7. וטעם הדבר – מכיון שהאיסור דביזוי אב נלמד אפילו מהטבע ד"עוף השמים", 
אסורים  נח  בני  גם  ובמילא,  נחל",  עורבי  יקרוה  גו'  לאב  תלעג  "עין  שכתוב8  כמו 

לבזות אב, אף שאין זה בגדר מצוה9.

מקור 6  ספר משלי, פרק ל', פסוק י"ז 
ר. רּוָה עְֹרֵבי ַנַחל ְויֹאְכלּוָה ְבֵני ָנשֶׁ ַהת ֵאם, ִיקְּ ְלַעג ְלָאב ְוָתֻבז ִליקְּ ַעִין  תִּ

טבע העורב הוא להעניש את מי שמבזה את אביו. מכך מובן, שאף בן נוח המבזה את אביו – כמו חם, ראוי 

להיענש בחומרה.

למדנו שתי ראיות שבני נוח מחויבים במצוות שלא מופיעות ברשימת שבע מצוות בני נוח; צדקה וכיבוד 

אב. יתירה מזו, ראינו בשני המקרים שבני נוח נענשו על כך בחומרה: סדום על החיסרון במצוות הצדקה, 

וחם על החיסרון בכיבוד אב. 

.

<< הרבי 
הנהגות שהשכל האנושי מחייבן 

כל פרטי הענינים השייכים לישובו של עולם, כמו, כללות ההנהגה בין אדם לחבירו 
על פי צדק ויושר )גם הענינים שאינם בכלל "גזל" או "דינין" שבמצוות בני נח10(, 
כולל גם שלא לרמות ולשקר11 – חייבים אומות העולם לקיימם, לא בגדר של מצוה, 
כי אם, כדבר המחוייב מצד שכל האנושי, דלא גרע מהשכל ד"בהמות ארץ" ו"עוף 
השמים" שחייבים ללמוד מהם )"שנתן בהם חכמה"(, ועל דרך זה שכל האדם, המחייב 

הנהגה על פי צדק ויושר.

7( פרש"י נח ט, כג.
8( משלי ל, יז.

9( ראה לקו"ש ח"ה ע' 155 ובהערות שם.

10( פרטי הדעות בזה – ראה אנציק' תלמודית ערך בן נח. וש"נ.
11( ראה לקו"ש ח"ה ע' 147.
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כשם שאנו אמורים ללמוד מחכמת בעלי החיים והנהגתם הטובה מחייבת, כמו כן, חכמת האדם 
אמורה ללמד אותנו והיא מחייבת. ולכן, מה שהשכל האנושי מחייב שזוהי הנהגה טובה וראויה כדי 

לקיים חברה הוגנת, הוא חיוב על כל אדם לעשותו.

וראיה לדבר – מהחיוב ד"דינין" גופא, שאף שבחיוב "להושיב דיינין ושופטים" לא 
ידונו  שאם  פשוט,  וגם  מובן  מקום,  מכל  לדון,  צריכים  כיצד  הדינים  פרטי  נכללו 
כ"דייני סדום", היפך האנושיות, עוברים על מצות דינין. ומזה מובן גם בנוגע לעניני 
אנושיות, צדק ויושר, שאינם בכלל מצות דינין – שמוכרחים לקיימם, אף שלא נצטוו 

עליהם, מפני ששכל האנושי מחייבם.

המצווה להושיב דיינים ושופטים היא אחת משבע מצוות בני נוח. כיצד ידונו? אלו דינים יאכפו? 
בוודאי שעליהם לדון דיני צדק שמושתתים על המוסר והשכל האנושי ולא דיני סדום.

ועוד וגם זה עיקר: "כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות 
העולם, ויש לו חלק לעולם הבא"12. ופשיטא, שבן נח שנזהר אך ורק במצוות שנצטוו 
בני נח, ובכל שאר הענינים יתנהג היפך האנושיות – לא יתכן שיהיה לו חלק לעולם 
הבא, שהרי עולם הבא הוא ענין הנצחיות, ולא יתכן שענינים בלתי-רצויים, היפך 
האנושיות, כמו שקר וכיוצא בזה, יהיו בקיום נצחי חס ושלום, היפך היעוד13 "את 

רוח הטומאה אעביר מן הארץ"!

התורה מבטיחה שלחסידי אומות העולם יהיה חלק לעולם הבא. ואי אפשר לומר, שלדברים לא 
רצויים יהיה קיום נצחי. ולכן ברור, שחסיד אומות העולם אמור להתנהג באופן אנושי, מעבר לקיום 

שבע מצוות בני נוח שנאמרו במפורש.

ונמצא, שבחיובים דבני נח ישנם ב' סוגים : )א( מצוות שנצטוו בני נח, שקיומן צריך 
להיות "מפני שצוה בהן הקב"ה כו'", ולא "מפני הכרע הדעת"14, )ב( חיובים "מפני 
הכרע הדעת" – ששכל האנושי מחייב להתנהג באופן המתאים לישובו של עולם, אף 

שאינם בגדר מצוה.

כפי   - חייבים לשמור מוצא שפתם  נח  בני  מובן, שגם  לעיל,  פי האמור  על  והנה, 
המתחייב על פי שכל האנושי, אף שאין זה בגדר מצוה. ובלשון הידוע15 - "למה לי 

קרא סברא היא".

)לאסור על  נדר אסר לשם שמים  וכמה באשר מקבלים על עצמם  ועל אחת כמה 
מוצא  לשמור  שעליהם  בודאי   - היין  מגפן  לאכול  שלא  המותרים(  דברים  עצמם 

שפתם ולקיים את נדרם.

12( רמב"ם הל' מלכים ספ"ח. וראה גם הל' תשובה פ"ג ה"ה. הל' עדות 
ספי"א.

13( זכרי' יג, ב.

14( רמב"ם הל' מלכים ספ"ח.
15( כתובות כב, א. וראה תוד"ה איבעית )שבועות כב. סע"ב(. שד"ח כללים 

ס. כלל סג. וש"נ.
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ועל פי זה, מה שכתב הרמב"ם "הגוים אין להם נזירות, שנאמר דבר אל בני ישראל" 
- בהכרח לומר שכוונתו שאין להם גדר נזירות דתורה )אף שבודאי יצטרכו לקיים 

את נדרם(.

לסיכומו של דבר: הרבי עונה על שאלתו מההתוועדות הקודמת, וסובר שגוי שנדר להיות נזיר 
צריך לקיים את נדרו ולהימנע מלהסתפר ולשתות יין. זאת משום, שהגם ששמירת הבטחה אינה 

אחת משבע מצוות בני נוח, היא עדיין חלק מההנהגה המתבקשת מכל בן אנוש, כדי לקיים חברה 
מוסרית ונורמלית.

בהמשך לכך, הרב גרליצקי ]שמעבר להיותו תלמיד חכם וגאון מן השורה הראשונה, הינו גם אדם 
פיקח ושנון[, מצא מקורות בספרות ההלכתית הסוברים שאומות העולם מחויבים לנהוג בצורה 
שתתאים לצדק והיושר, וזה לא מוגבל לשבע מצוות בני נוח. הוא העלה את הדברים על הכתב, 

ופרסם זאת בקובץ ההערות שיצא לאור לאחר התוועדות חג השבועות.

משיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשמ"ז    
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם ה'תשמ"ז, כרך ג' עמוד 428
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16( סנהדרין לט, סע"ב.

ג. להיות בן אדם 

בהתוועדות הבאה שהתקיימה בשבת פרשת נשא, הרבי המשיך והסביר, שרעיון זה אינו שייך רק 
לאומות העולם, אלא אף ליהודים.

מדוע לאחר שניתנה התורה, חשוב שנדע איזה הנהגות אנו למדים מעולם החי, ואיזה הנהגות 
מחויבות מהשכל האנושי? כדי שאומות העולם ידעו לנהוג בצורה זאת, הגם שזה לא כלול רשמית 

בשבע מצוות בני נוח. אך מדוע זה חשוב ליהודי? 

<< הרבי 
ויש להוסיף, שהענין ד"מלפנו מבהמות ארץ . . אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים 

כו'" נוגע )לא רק לאומות העולם, אלא( גם לישראל )"להורות לנו"(.

ובשתים:

א( ביחס לשכר ועונש - שבענינים אלו שקיומם צריך להיות גם "אילמלא לא ניתנה 
תורה", ענינים שיכולים ללמדם "מבהמות ארץ ומעוף השמים", העובר עליהם, חס 
ושלום, מקבל עונש חמור יותר. ועל דרך לשון חז"ל16 "כמתוקנין שבהם לא עשיתם 
כמקולקלים שבהם עשיתם" - להדגיש את חומר הדבר, ובמילא, מגיע עונש חמור 

יותר.

ללומדה  ואפשר  בשכל  מחויבת  אף  לכך  ובנוסף  בתורה  שכתובה  שהנהגה  הרבי,  מסביר  ראשית, 
מעולם החי, הרי יהודי שעובר עליה נענש בכפליים.

ב( גם לאחרי נתינת התורה ישנם ענינים שאינם נכללים בחיובי התורה. ואף על פי 
כן, קיומם מוכרח מצד הכרח השכל.

שנית, גם אצל היהודים יש הנהגות רבות שלא מפורטות בתורה אך מצופה מיהודי לנהוג בהם משום 
ישובו של עולם.

ולדוגמא:

1( בדיני מקח וממכר - "נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות, יכול לחזור בו, אבל 
עומד  שאינו  ממי  להפרע  עתיד  הוא  הפלגה  ומדור  המבול  מדור  שפרע  מי  אמרו 
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בחזרה  לקבל  כדי  מדיבורו  בו  לחזור  יכול  התורה  דיני  מצד  כלומר,  בדיבורו"17, 
פרוטה אחת, ואינו עובר על איסור לאו וכיוצא בזה, ומכל מקום, מדגישים שזוהי 
הנהגה המתאימה לדור המבול ודור הפלגה, שלכן, צריך לקבל על עצמו "מי שפרע"!

2( ובכללות יותר - כל הענינים שאינם בגדר מצוה, כי אם, בגדר ד"דרך ארץ שקדמה 
לתורה"18, כמו כל עניני הנהגות ישרות כו', "שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות 
האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כולם"19, "לא הי' 
מן הראוי בכל זה לצוות פרטים, לפי שמצות התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל ענין, 

ובהכרח חייב לעשות כן, ומדות האדם והנהגתו מתחלפת לפי הזמן והאישים".

על פי דין תורה, כאשר אדם מסכם עם חברו על עסקה מסוימת, ואפילו העביר תשלום, אך עדיין לא 
הייתה "משיכת הפירות" ]מושג שבימינו מקביל לחתימת חוזה[, מותר לכל אחד מהצדדים לבטל 
ממי  יפרע  המבול,  מדור  שפרע  "מי  קללה:  עליו  שחלה  הגמרא  פוסקת  זאת  עם  יחד  העסקה.  את 

שאינו עומד בדיבורו".

במילים אחרות, למרות שדין תורה אינו מחייב אותם, הם מחויבים להתנהג בצורה אנושית ולעמוד 
בדיבורם. 

כך הוא הדבר גם באופן כללי, כפי שאומר הרמב"ן שהרבי מצטט; התורה אינה מזכירה כל פרט ופרט 
בחיים, ומצופה מיהודי פשוט להיות 'מענטש'.

 משיחת שבת פרשת נשא ה'תשמ"ז
[נדפס בתו״מ כחלק משיחת חג השבועות הנ"ל]

17( ב"מ רפ"ד. רמב"ם הל' מכירה רפ"ז.
18( ויק"ר פ"ט. ג.

19( רמב"ן עה"ת ואתחנן ו. יח.


