
PARSHAT NASO

TO BE A MENSCH
The Torah gives us 613 commandments, 
and gives Seven Noahide Laws to 
society at large. 

But one rule applies to everyone equally  
— and yet it was left unsaid:

Be a mensch! 
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A. Keep Your Word

Source 1 Numbers 6:1-8

ה  ֶאל־מֹשֶׁ ה׳  ר  ַוְיַדבֵּ
אמֹר׃  לֵּ

ִישְָׂרֵאל  ֵני  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ
ִאיׁש  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרתָּ 
ר  י ַיְפִלא ִלְנדֹּ ה כִּ אוֹ־ִאשָּׁ

יר ַלה׳׃  ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהזִּ

חֶֹמץ  יר,  ַיזִּ ָכר  ְושֵׁ ִין  ִמיַּ
לֹא  ָכר  שֵׁ ְוחֶֹמץ  ַיִין 
ַרת  ְוכל־ִמשְׁ ה,  תֶּ ִישְׁ
ה,  תֶּ ִישְׁ לֹא  ֲעָנִבים 
ים  ִויֵבשִׁ ַלִחים  ַוֲעָנִבים 

לֹא יֹאֵכל׃ 

ַער  תַּ ִנְזרוֹ,  ֶנֶדר  ּכל־ְיֵמי 
ַעל־רֹאׁשוֹ,  לֹא־ַיֲעבֹר 
ר־ ִמם ֲאשֶׁ ַעד־ְמלֹאת ַהיָּ
ִיְהֶיה,  ָקדֹׁש  ַלה׳  יר  ַיזִּ
ַרע שְַׂער רֹאׁשוֹ׃  ל פֶּ דֵּ גַּ

ַעל־ ַלה׳,  ירוֹ  ַהזִּ ּכל־ְיֵמי 
ל  כֹּ ָיבֹא׃  לֹא  ֵמת  ֶנֶפׁש 
ְיֵמי ִנְזרוֹ ָקדֹׁש הּוא ַלה׳׃

The L-rd spoke to Moses saying:

Speak to the children of Israel, and you shall say to 
them: A man or woman who sets himself apart by 
making a nazirite vow to abstain for the sake of the 
Lord.

He shall abstain from new wine and aged wine; he 
shall not drink [even] vinegar made from new wine 
or aged wine, nor shall he drink anything in which 
grapes have been steeped, and he shall eat neither 
fresh grapes nor dried ones...

All the days of his vow of abstinence, no razor shall 
pass over his head; until the completion of the term 
that he abstains for the sake of the L-rd, it shall be 
sacred, and he shall allow the growth of the hair of 
his head to grow wild.

All the days that he abstains for the L-rd, he shall 
not come into contact with the dead... For the entire 
duration of his abstinence, he is holy to the L-rd.
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ְנִזירּות.  ָלֶהן  ֵאין   ָהַעּכּו’’ם 
ר  בֵּ ֱאַמר )במדבר ו ב( “דַּ נֶּ שֶׁ

ֵני ִישְָׂרֵאל”. ֶאל בְּ

 The concept of a nazirite vow does not apply to 
gentiles. As it says, [Numbers 6:2] “Speak to the 
children of Israel.”

Source 2 Maimonides, Laws of the Nazirite 2:16

חלק  בהתוועדות  לבאר  רגילים  אנו 

מהשיעור היומי בלימוד הרמב״ם. בשיעור 

הלכות  של  הסיום  את  לומדים  אנו  היום 

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:

הרמב״ם כותב, שאצל אומות העולם, לא 

ובמילא באם מישהו  שייך עניין הנזירות. 

לא יהודי נדר להיות נזיר, הוא פטור מזה, 

״דבר  שנאמר  נדרו,  את  לקיים  צריך  ולא 

אל בני ישראל״. 

ולכאורה זה כלל לא מובן!  בפרק הקודם 

כותב הרמב״ם, שכשאדם נודר להזיר נזיר 

לה׳, יש עליו שני חיובים: חיוב אחד, ׳אל 

נדרו,  לקיים את  צריך  הוא    - דברו׳  יחל 

משום שזה נדר לא פחות מנדרים אחרים. 

ובנוסף לכך יש חיוב שני, החיוב של מצוות 

נזירות.

It is our custom at every gathering to 
explain a segment of the daily study 
portion in Maimonides’ Mishneh Torah. 
In today’s portion, we study the end of 
Laws of Vows and the beginning of Laws 
of the Nazirite.

These laws contain something that is 
difficult to understand:

Maimonides writes that the concept of 
becoming a nazirite is not relevant to 
non-Jews. Therefore, if a non-Jew takes 
a vow to be a nazirite, he does not need 
to fulfill his commitment — because the 
verse in the Torah is addressed to the 
Jewish people alone.

This is difficult to accept. In the chapter 
before, Maimonides writes that when a 
person takes a nazirite vow, he accepts 
two obligations: first of all, the obligation 
to keep his word, and second of all, the 
obligation to observe the laws of the 
nazirite.

>> The Rebbe
He Doesn’t Need to Keep His Word?
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ִנְטָמא  אוֹ  ַח  ְוִגלֵּ ָעַבר 
ֲהֵרי  ִין  ַהיַּ ֶפן  ִמגֶּ ָאַכל  אוֹ 
ַאַחת  ִים.  תַּ שְׁ לוֶֹקה  ֶזה 
ג(  ל  )במדבר  ּום  ִמשּׁ
ּכוֵֹלל  ָברוֹ” שֶׁ דְּ ַיֵחל  “לֹא 
ְוַאַחת  ָדִרים.  ַהנְּ ל  כָּ
ָעָליו  ָעַבר  ָבר שֶׁ ּום דָּ ִמשּׁ
ֲאסּוִרין ִאּסּור  ָבִרים שֶׁ ִמדְּ

ִזיר. ְמֻיָחד ַעל ַהנָּ

When [a nazirite] transgressed and cut his hair, 
became impure [due to contact with a corpse], 
or partook of wine grapes, he receives two sets 
of lashes: One due to the prohibition “He shall 
not desecrate his word [oath],” and one for 
transgressing from the unique prohibitions that 
apply to a nazirite.

Source 3 Maimonides, Laws of the Nazirite 1:2

ובמילא, כשמדובר באומות העולם, אמנם 

המצווה הדתית של נזירות לא שייכת להם, 

משום שכתוב ״דבר אל בני ישראל״, אך 

לכאורה אמור לחול עליהם הדין של ׳לא 

יחל דברו׳. שכיון שאותו אדם נדר להיות 

נזיר, הוא צריך לקיים את נדרו.  נשאלת 

השאלה מדוע פוטרים אותו מכך? 

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

>> The Rebbe
Therefore, if a non-Jew commits to 
being a nazirite, the religious laws of the 
nazirite might not apply to him — because 
the laws were addressed to the Jewish 
People — but the laws of vows should  
apply to him! If he committed to being a 
nazirite, he needs keep his vow! Why is 
he absolved of this obligation?
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B. Laws of Conscience 

בהתוועדות  שהוזכרה  לשאלה  בהמשך 

הקודמת: 

שיש  הרמב”ם  שכוונת  לומר  אפשר  אי 

להורות לו לחלל את דברו ולא לקיים את 

נדרו, אלא הכוונה היא שאין לו גדר של 

נזירות על פי תורה, כדלקמן.

ובהקדמה:

ישנם ענינים שאינם בכלל “מצוות שנצטוו 

בני נח”1, ואף על פי כן, בהכרח לומר שגם 

גוים צריכים לקיימם.

ולדוגמא:

שבגללו  סדום  אנשי  של  החטא  עיקר 

עני  יד  גו’,  סדום  עון  היה  “זה   – נענשו 

מכיון  לכאורה,  החזיקה”2.  לא  ואביון 

שצדקה אינה בכלל מצוות בני נח )לדעת 

היתכן  השאלה:  נשאלת   – הרמב”ם( 

שיענישום )ובפרט עונש הכי חמור – עונש 

כליה( על דבר שלא נתחייבו בו?!

Regarding the question posed at the 
previous gathering:

Clearly, Maimonides does not mean that 
the non-Jew is told that he need not keep 
his word. Rather, the point is merely that 
the non-Jew does not gain the status of a 
nazirite in Biblical law.

To preface:

There are matters which are not 
included in the Seven Noahide Laws, and 
nevertheless, we must say that they are 
considered obligatory for non-Jews as 
well.

For example:

The primary reason for the destruction 
of the city of Sodom was that they did 
not support the poor and destitute. 
Now, if the obligation of charity is not 
counted among the Seven Noahide Laws 
(according to Maimonides), why were 
they punished so severely — with death 
— for not fulfilling it?

>> The Rebbe
That Wasn’t His Intention

The Obligation to be Civilized

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.
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שאף  ענינים  שישנם  לומר,  צריך  כן  ועל 

מקום,  מכל  נח,  בני  במצוות  נכללו  שלא 

– מצד  בהכרח שגם בני נח יקיימו אותם 

ישובו של עולם )גדר החיוב דשבע מצוות 

דידן,  כבנדון  יצרה”3(,  “לשבת  נח,  בני 

שמצד ישובו של עולם צריכים גם בני נח 

לתת צדקה, ולכן, כאשר “יד עני ואביון לא 

החזיקה”, עד לאופן הכי קיצוני שהענישו 

של  ישובו  היפך  צדקה,  שנתן  מי  מיתה 

עולם בתכלית – נתחייבו כליה4.

ליתר ביאור:

תורה  ניתנה  לא  אילמלא  בגמרא5  מובא 

היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה 

כו’”, “שנתן בהם חכמה להורות לנו”6.

Obviously, there are matters which 
are not included in the Seven Noahide 
Laws, and are nonetheless considered 
obligatory for non-Jews, as a part of our 
obligation to create a civilized society 
(which is the foundation of all the Seven 
Noahide Laws). In this case, for example, 
charity is a societal imperative; therefore, 
when they failed to support the poor in 
their midst, and went so far as to kill 
anyone who did, they deserved the death 
sentence.

Furthermore:

The Talmud says that if not for the Torah’s 
moral teachings, we would learn about 
modesty from a cat and about avoiding 
theft from ants etc.; the animal kingdom 
has wisdom which we are to learn from.

Lessons from the Animal 

3( ישעי' מה, יח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 159, בהערה 63.
4( נתבאר בארוכה בלקו"ש שם ע' 159-160.

5( עירובין ק. סע”ב.
6( פרש”י עירובין שם.

יוָֹחָנן:  י  ַרבִּ ָאַמר 
ָנה  ִניתְּ ִאיְלָמֵלא לֹא 
ּתוָֹרה, ָהִיינּו ְלֵמיִדין 
ֵמָחתּול,  ְצִניעּות 
ָמָלה,  ִמנְּ ְוָגֵזל 

ַוֲעָריוֹת ִמּיוָֹנה.

Rabbi Yochanan said: Even if the Torah had not been 
given, we would nonetheless have learned modesty 
from the cat, which covers its excrement, and that 
stealing is objectionable from the ant, which does not 
take grain from another ant, and forbidden relations 
from the dove.

Source 4 Tractate Eiruvin 100b
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ולכאורה, אינו מובן: לאחרי שניתנה תורה 

– למאי נפקא מינה מה היה “אילמלא לא 

ניתנה תורה”?!

לאחרי  גם  נוגע  זה  שענין  לומר,  ויש 

בני  של  לחיובים  ביחס   – תורה  שניתנה 

נח, שיש ענינים שאף שאינם בכלל מצוות 

חיוב  יש  מקום,  מכל  נח,  בני  שנצטוו 

השמים”,  ומעוף  ארץ  “מבהמות  ללמדם 

“שנתן בהם חכמה להורות לנו”.

דוגמא לדבר – כיבוד אב.

We could ask: Being that we have received 
the Torah, what is the relevance of this 
statement?

We could suggest that it is relevant after 
the Giving of the Torah — regarding 
Noahide obligations! It teaches us that 
there are ethical concepts which are not 
included in the Seven Noahide Laws, but 
we are nonetheless commanded to learn 
from the animal kingdom, which was 
granted the wisdom to teach us those 
ideas.

An example: respecting one’s parents:

ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  נַֹח  ֶחל  ַויָּ
ִין  ִמן־ַהיַּ תְּ  שְׁ ַויֵּ ֶרם׃  כָּ ע  טַּ ַויִּ
תוְֹך אֳהלֹה׃  ל בְּ ְתגַּ ר ַויִּ כָּ שְׁ ַויִּ

ֵאת  ְכַנַען  ֲאִבי  ָחם  ְרא  ַויַּ
ֵני־ ִלשְׁ ד  גֵּ ַויַּ ָאִביו  ֶעְרַות 

חּוץ׃  ֶאָחיו בַּ

ֶאת־ ָוֶיֶפת  ם  שֵׁ ח  קַּ ַויִּ
ֶכם  ַעל־שְׁ ִשׂימּו  ַויָּ ַהשְִּׂמָלה 
ית  ֲאחַֹרנִּ ְלכּו  ַויֵּ ֵניֶהם  שְׁ
ֲאִביֶהם  ֶעְרַות  ֵאת  ַוְיַכּסּו 
ְוֶעְרַות  ית  ֲאחַֹרנִּ ּוְפֵניֶהם 

ֲאִביֶהם לֹא ָראּו׃ 

ֵאת  ַדע  ַויֵּ ינוֹ  ִמיֵּ נַֹח  יֶקץ  ַויִּ
ָטן׃  ַהקָּ נוֹ  בְּ ר־ָעשָׂה־לוֹ  ֲאשֶׁ

And Noah began to be a master of the soil, and he 
planted a vineyard. And he drank of the wine and 
became drunk, and he uncovered himself within 
his tent.

And Ham, the father of Canaan, saw his father’s 
nakedness, and he told his two brothers outside.

Shem and Japheth took a garment, and they 
placed [it] on both of their shoulders, and they 
walked backwards, and they covered their father’s 
nakedness. Their faces were turned backwards, 
so that they did not see their father’s nakedness.

Noah awoke from his wine, and he knew what his 
small son had done to him. And he said, “Cursed 

Source 5 Genesis 9:20-25

>> The Rebbe
Why Is This Relevant
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ֶעֶבד  ָנַען  כְּ ָארּור  אֶמר  ַויֹּ
ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו׃

רש”י

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

ה. ֵמַעתָּ

be Canaan; he shall be a slave among slaves to his 
brethren.”

 

Rashi

Cursed be Canaan: [Noah told Canaan,] You 
have caused me to be incapable of begetting 
another fourth son to serve me. Cursed be 
your fourth son, that he should minister to 
the children of these older ones [Shem and 
Japhet], upon whom the burden of serving me 
has been placed from now on.

כיבוד אב אינו בכלל מצוות שנצטוו 

שחם  מצינו  כן,  פי  על  ואף  נח,  בני 

הדבר  וטעם  אביו7.  ביזוי  על  נענש 

נלמד  אב  דביזוי  שהאיסור  מכיון   –

אפילו מהטבע ד”עוף השמים”, כמו 

יקרוה  גו’  לאב  תלעג  “עין  שכתוב8 

נח  בני  גם  ובמילא,  נחל”,  עורבי 

אסורים לבזות אב, אף שאין זה בגדר 

מצוה9.

The Seven Noahide Laws do not include 
an obligation to honor one’s parents. 
Nonetheless, Ham was punished for shaming 
his father, Noah. Why? Because honoring one’s 
parents is something that is evident even in 
the behavior of birds, as the verse states, “The 
eye that mocks the father ... and the young 
eagles devour it.” All Noahides are therefore 
obligated to respect their parents — even if it 
does not have the full status of a mitzvah.

>> The Rebbe
The Moral Imperative

7( פרש"י נח ט, כג.
8( משלי ל, יז.

9( ראה לקו"ש ח"ה ע' 155 ובהערות שם.

ְוָתֻבז  ְלָאב  ְלַעג  תִּ ַעִין  
רּוָה  ִיקְּ ַהת־ֵאם  ִליקְּ
ְויֹאְכלּוָה  עְֹרֵבי־ַנַחל 

ר׃ ְבֵני־ָנשֶׁ

The eye that mocks the father and despises the 
mother’s wrinkles — may the ravens of the valley pick 
it out, and the young eagles devour it.

Source 6 Proverbs 30:17
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ומזה מובן גם בנוגע לכל הענינים ששכל 

האנושי מחייבם – שגם בני נח מוכרחים 

לקיימם, אף שלא נצטוו עליהם:

לישובו  השייכים  הענינים  פרטי  כל 

בין  ההנהגה  כללות  כמו,  עולם,  של 

)גם  ויושר  צדק  פי  על  לחבירו  אדם 

הענינים שאינם בכלל “גזל” או “דינין” 

שלא  גם  כולל  נח10(,  בני  שבמצוות 

אומות  חייבים   – ולשקר11  לרמות 

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.

גופא,  ד”דינין”  מהחיוב   – לדבר  וראיה 

שאף שבחיוב “להושיב דיינין ושופטים” 

צריכים  כיצד  הדינים  פרטי  נכללו  לא 

לדון, מכל מקום, מובן וגם פשוט, שאם 

האנושיות,  היפך  סדום”,  כ”דייני  ידונו 

גם  מובן  ומזה  דינין.  על מצות  עוברים 

ויושר,  צדק  אנושיות,  לעניני  בנוגע 

– שמוכרחים  דינין  בכלל מצות  שאינם 

מפני  עליהם,  נצטוו  שלא  אף  לקיימם, 

ששכל האנושי מחייבם.

This is true regarding all forms of behavior 
which are self-evident: Noahides are obligated 
to fulfill them even if they weren’t explicitly 
commanded to do so.

Anything that is integral to a civilization, such 
as just and upright conduct between people 
(even if they aren’t included in the specific 
commandments regarding theft and a justice 
system) and a prohibition against deceiving 
and speaking falsehoods — are obligations 
for non-Jews as well, not in the context of a 
mitzvah, but because they are self-evident. 
Our own sense of reason is no worse than the 
intellect of a bird and animal; just as we learn 
from them, we need to use our own intellect 
to determine moral and just behavior.

Proof of the matter can be brought from 
the obligation in the Seven Noahide Laws to 
establish a justice system: the obligation to 
appoint judges doesn’t include the details of 
how justice should be served. Nonetheless, 
it is obvious that if they rule in inhumane 
ways, like Sodomite judges, they will be 
transgressing the commandment to establish 
a justice system. This obviously applies also to 
all matters of morality and justice which are 
not included in the obligation to establish a 
justice system; we are obligated to fulfill them, 
even if we were not explicitly commanded so, 
because our minds tell us that they are the 
correct moral choice. 

>> The Rebbe
Logical Rules

10( פרטי הדעות בזה – ראה אנציק' תלמודית ערך בן נח. וש"נ.
11( ראה לקו"ש ח"ה ע' 147.
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המקבל  “כל  עיקר:  זה  וגם  ועוד 

זה  הרי  לעשותן  ונזהר  מצוות  שבע 

מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק 

נח  שבן  ופשיטא,  הבא”12.  לעולם 

בני  במצוות שנצטוו  ורק  אך  שנזהר 

נח, ובכל שאר הענינים יתנהג היפך 

האנושיות – לא יתכן שיהיה לו חלק 

הוא  הבא  עולם  שהרי  הבא,  לעולם 

שענינים  יתכן  ולא  הנצחיות,  ענין 

בלתי-רצויים, היפך האנושיות, כמו 

נצחי  בקיום  יהיו  בזה,  וכיוצא  שקר 

רוח  “את  היעוד13  היפך  ושלום,  חס 

הטומאה אעביר מן הארץ”!

ב’  ישנם  נח  דבני  ונמצא, שבחיובים 

נח,  בני  שנצטוו  מצוות  )א(   : סוגים 

שצוה  “מפני  להיות  צריך  שקיומן 

הכרע  “מפני  ולא  כו’”,  הקב”ה  בהן 

הכרע  “מפני  חיובים  )ב(  הדעת”14, 

מחייב  האנושי  ששכל   – הדעת” 

להתנהג באופן המתאים לישובו של 

עולם, אף שאינם בגדר מצוה.

והנה, על פי האמור לעיל, מובן, שגם 

נח חייבים לשמור מוצא שפתם  בני 

- כפי המתחייב על פי שכל האנושי, 

ובלשון  מצוה.  בגדר  זה  שאין  אף 

הידוע15 - “למה לי קרא סברא היא”.

Most importantly: Maimonides rules that one 
who accepts and fulfills the Seven Noahide 
Laws is among the “Righteous of the Nations” 
and is given a portion in the world-to-come. 
Once again, it’s obvious that if a Noahide 
scrupulously observes these seven laws but 
behaves inhumanely in every other aspect, he 
cannot possibly earn a portion in the world-
to-come. The world-to-come  represents 
eternity; it is not possible that unconscionable 
and uncivilized behaviors such as lying and 
so on will exist for all eternity, G-d forbid; 
that would be a direct contradiction to 
G-d’s promise that all evil will ultimately be 
abolished from the universe!

In other words, there are two types of 
obligations for every Noahide: (1) The Seven 
Noahide Commandments which one should 
perform because we are so commanded by 
G-d, “and not based on our own reason,” 
as Maimonides writes, and (2),  obligations 
which are based on our own reason — those 
behaviors which seem to be appropriate in 
a civilized society, even if they are not an 
explicit mitzvah.

In that case, every non-Jew is required to keep 
his commitments as a natural, moral behavior, 
even though it is not considered a mitzvah 
for him. As the Talmud often says, “Why do I 
need proof from the Torah if it makes sense?”

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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מקבלים  באשר  וכמה  כמה  אחת  ועל 

על עצמם נדר אסר לשם שמים )לאסור 

שלא  המותרים(  דברים  עצמם  על 

שעליהם  בודאי   - היין  מגפן  לאכול 

לשמור מוצא שפתם ולקיים את נדרם.

ועל פי זה, מה שכתב הרמב”ם “הגוים 

בני  אל  דבר  נזירות, שנאמר  להם  אין 

ישראל” - בהכרח לומר שכוונתו שאין 

שבודאי  )אף  דתורה  נזירות  גדר  להם 

יצטרכו לקיים את נדרם(.

 משיחת יום ב’ דחג השבועות ה’תשמ”ז
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם ה’תשמ”ז, כרך ג’ עמוד 428

This is definitely the case if one makes a 
commitment to G-d (a commitment to 
abstain from matters which are permitted 
from perspective of reason) to abstain 
from wine — there is no doubt that such a 
commitment must be fulfilled!

Therefore, when Maimonides writes that 
non-Jews are not obligated in nazirite vows 
because those laws were directed to the 
Jewish People, it must mean that they are not 
considered nazirites according to Torah law 
— but must still fulfill their commitments.
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ויש להוסיף, שהענין ד”מלפנו מבהמות ארץ 

למדים  היינו  תורה  ניתנה  לא  אילמלא   .  .

כו’” נוגע )לא רק לאומות העולם, אלא( גם 

לישראל )“להורות לנו”(.

ובשתים:

אלו  שבענינים   - ועונש  לשכר  ביחס  א( 

שקיומם צריך להיות גם “אילמלא לא ניתנה 

“מבהמות  ללמדם  ענינים שיכולים  תורה”, 

חס  עליהם,  העובר  השמים”,  ומעוף  ארץ 

דרך  ועל  יותר.  חמור  עונש  מקבל  ושלום, 

לשון חז”ל16 “כמתוקנין שבהם לא עשיתם 

להדגיש   - עשיתם”  שבהם  כמקולקלים 

את חומר הדבר, ובמילא, מגיע עונש חמור 

יותר.

ענינים  ישנם  התורה  נתינת  לאחרי  גם  ב( 

ואף על פי  נכללים בחיובי התורה.  שאינם 

כן, קיומם מוכרח מצד הכרח השכל.

ולדוגמא:

- “נתן לו מעות ולא  1( בדיני מקח וממכר 

משך הימנו פירות, יכול לחזור בו, אבל אמרו 

הוא  ומדור הפלגה  מי שפרע מדור המבול 

עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו”17, 

בו  לחזור  יכול  התורה  דיני  מצד  כלומר, 

It is worthwhile to add that the idea of 
learning morality from animals, as we 
cited from the Talmud, is relevant to 
Jews as it is to non-Jew.

There are two elements to this idea:

1. Reward and punishment: If someone 
transgresses,  G-d forbid, the mores 
which we would have learned from 
animals even without the dictates of the 
Torah, the consequences are greater. 
In one instance, the prophet chastises 
the Jewish people by saying, “You didn’t 
only act like the gentiles; you acted like 
the worst of them!”

2. Even with the Torah, there are 
matters which are not included among 
its obligations and we must still do them 
based on our own logical conclusions. 

For example:

1. According to the Jewish laws of 
commerce, if someone paid for produce  
but didn’t lift it, he can still back out. 
However, a curse is declared if he does 
so: “May He who paid retribution to the 
generations of the Flood and the Tower 
of Babel pay retribution to those who 

C. A Jew and a Mensch

>> The Rebbe
To Jews As Well:

16( סנהדרין לט, סע"ב.
17( ב”מ רפ”ד. רמב”ם הל’ מכירה רפ”ז.
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מדיבורו כדי לקבל בחזרה פרוטה 

לאו  איסור  על  עובר  ואינו  אחת, 

וכיוצא בזה, ומכל מקום, מדגישים 

לדור  המתאימה  הנהגה  שזוהי 

צריך  שלכן,  הפלגה,  ודור  המבול 

לקבל על עצמו “מי שפרע”!

הענינים  כל   - יותר  ובכללות   )2

בגדר  אם,  כי  מצוה,  בגדר  שאינם 

לתורה”18,  )ש(קדמה  ארץ  ד”דרך 

כו’,  ישרות  הנהגות  עניני  כל  כמו 

כל  בתורה  להזכיר  אפשר  “שאי 

ורעיו  שכניו  עם  האדם  הנהגות 

הישוב  ותקוני  ומתנו  משאו  וכל 

מן  הי’  “לא  כולם”19,  והמדינות 

פרטים,  לצוות  זה  בכל  הראוי 

עת  בכל  הם  התורה  שמצות  לפי 

ובכל זמן ובכל ענין, ובהכרח חייב 

לעשות כן, ומדות האדם והנהגתו 

מתחלפת לפי הזמן והאישים”.

 משיחת שבת פרשת נשא ה’תשמ”ז
 הנחה פרטית
[הודפס כחלק משיחת חג השבועות הנ”ל]

do not keep their word.” In other words, the 
Torah’s laws permit the individual to back out 
and his money is returned; it is not considered 
a transgression of a mitzvah. Nonetheless, we 
emphasize that such behavior is befitting for 
the people of the Flood or the Tower of Babel, 
and the purchaser must therefore undergo a 
“curse”!

2. More generally, this is true of any behavior 
which is not a mitzvah per se but instead 
considered derech eretz, proper behavior, 
which our sages say “precedes the Torah.” 
Nachmanides explains that “the Torah cannot 
possibly note every single proper form of 
conduct between neighbors, friends, business 
associates, societies and civilizations ... it 
would not be appropriate either, because the 
commands of the Torah remain in effect at 
all times and in all circumstances, while the 
inclination and conduct of the human being 
changes across times and among individuals.”

18( ויק"ר פ"ט. ג.
19( רמב"ן עה"ת ואתחנן ו. יח.


