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ÊTRE UN MENSCH
La Torah donne 613 commandements 
au peuple juif et sept lois noahides à 
l’ensemble de l’humanité. Cependant, 
une règle s’applique à tous de la 
même manière :

Soyez un mensch ! 
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A. Tenir sa parole

Source 1 Nombres 6:1-3 5,6,8

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׳׃

1 L’Éternel parla ainsi à Moïse: 

2 “Parle aux enfants d’Israël et dis-leur: Si un 
homme ou une femme fait expressément voeu 
d’être abstème, voulant s’abstenir en l’honneur de 
l’Éternel, 

3 il s’abstiendra de vin et de boisson enivrante, ne 
boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur, ni 
une infusion quelconque de raisins, et ne mangera 
point de raisins frais ni secs. 

5 Tout le temps stipulé pour son abstinence, le 
rasoir ne doit pas effleurer sa tête: jusqu’au terme 
des jours où il veut s’abstenir pour l’Éternel, il doit 
rester sain, laisser croître librement la chevelure de 
sa tête. 

6 Tout le temps de cette abstinence en l’honneur de 
l’Éternel, il ne doit pas s’approcher d’un corps mort; 

8 Tant qu’il portera cette auréole, il est consacré au 
Seigneur. 



4 4

ְנִזירּות.  ָלֶהן  ֵאין   ָהַעּכּו’’ם 
ר  בֵּ ֱאַמר )במדבר ו ב( “דַּ נֶּ שֶׁ

ֵני ִישְָׂרֵאל”. ֶאל בְּ

Le concept de naziréat ne s’applique pas aux 
non juifs, ainsi qu’il est dit : « Parle aux enfants 
d’Israël ».

Source 2 Maîmonide, Michné Torah, Lois relatives au Nazir 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.

Nous avons l’habitude à chaque 
Farbrenguen d’expliquer une partie de 
l’étude quotidienne du Michné Torah de 
Maïmonide. Aujourd’hui, nous étudions 
la fin des Lois des Vœux et le début des 
Lois du Nazirite.

Nous trouvons dans ces lois quelque 
chose d’étonnant et incompréhensible :

Maïmonide écrit que le naziréat ne 
s’applique pas aux non-juifs. Par 
conséquent, si un non-juif fait voeu d’être 
nazirite, il n’a pas besoin de respecter 
son engagement - car le verset de la 
Torah s’adresse uniquement au peuple 
juif.

C’est à priori incompréhensible, car 
dans le chapitre précédent, Maïmonide 
écrit que lorsqu’une personne prononce 
un vœu de nazirite, elle accepte deux 
obligations : premièrement, l’obligation 
de tenir parole, et deuxièmement, 
l’obligation d’observer les lois du 
naziréat.

>> Le Rabbi
Ne doit-il pas tenir sa parole
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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

S’il transgresse [les commandements qui lui 
incombent] et se rase ou se rend impur, ou mange 
un produit de la vigne, il se voit infliger deux fois la 
flagellation, une fois, pour [avoir transgressé] « il ne 
profanera pas sa parole », [interdit] qui s’applique 
à tous les vœux, et une fois pour avoir transgressé 
l’un des interdits propres au nazir.

Source 3 Maimonides, Lois relatives au naziréat 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]

>> Le Rabbi
Par conséquent, si un non-juif s’engage 
à être un nazirite, les lois religieuses du 
nazirite pourraient ne pas s’appliquer à lui 
- parce que les lois s’adressent au peuple 
juif - mais les lois des vœux devraient 
s’appliquer à lui ! S’il s’est engagé à être un 
nazirite, il doit tenir son vœu ! Pourquoi 
est-il dispensé de cette obligation ?
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B. Une question de 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?!

Concernant la question posée lors du 
précédent farbrenguen :

De toute évidence, l’intention de 
Maïmonide n’était pas de dire au non-juif 
de ne pas tenir parole. Mais plutot,  qu’il 
n’a pas accès au statut de nazirite dans la 
loi biblique.

Il y a des choses qui ne sont pas incluses 
dans les Sept Lois Noahides, et néanmoins, 
nous devons dire qu’elles sont également 
considérées comme obligatoires pour les 
non-Juifs.

Par exemple:

La principale raison de la destruction de la 
ville de Sodome était qu’ils ne soutenaient 
pas les pauvres. Cependant, si l’obligation 
de charité n’est pas comptée parmi les 
Sept Lois Noahides (selon Maïmonide), 
pourquoi ont-ils été punis si sévèrement 
- avec la mort - pour ne pas l’avoir 
accomplie ?

>> Le Rabbi
Ce n’était pas son intention

L’obligation d’être civilisé

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 

דשבע  החיוב  )גדר  עולם  של  ישובו 

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

דידן, שמצד ישובו של עולם צריכים גם 

עני  “יד  ולכן, כאשר  נח לתת צדקה,  בני 

ואביון לא החזיקה”, עד לאופן הכי קיצוני 

היפך  צדקה,  שנתן  מי  מיתה  שהענישו 

ישובו של 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.

Évidemment, il y a des questions qui 
ne sont pas incluses dans les sept lois 
noahides, et sont néanmoins considérées 
comme obligatoires pour les non-juifs, 
dans le cadre de notre obligation de créer 
une société civilisée (qui est le fondement 
de toutes les sept lois noahides). Dans 
ce cas, par exemple, la charité est un 
impératif sociétal ; c’est en ne soutenant 
pas les pauvres, et en persécutant ceux 
qui au sein de la ville, les aidaient, qu’ils 
méritèrent la peine de mort.

Par ailleurs:

Le Talmud dit que sans les enseignements 
moraux de la Torah, nous apprendrions la 
pudeur d’un chat et (comment éviter) le 
vol de la fourmi, etc. Les animaux ont une 
sagesse dont nous devons nous inspirer.

L’enseignement des animaux 

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 Yo’hanan a dit : Même si la Torah n’avait pas 
été donnée, nous aurions néanmoins appris la pudeur 
du chat, qui couvre ses excréments, et  que le vol est 
répréhensible de la fourmi, qui ne prend pas le grain 
d’une autre fourmi, et les relations interdites de la 
colombes.

Source 4 Talmud, Traité Eirouvin 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.

Nous pourrions nous demander : étant 
donné que nous avons reçu la Torah, quelle 
est la pertinence de cette déclaration ?

Nous pourrions suggérer qu’il est pertinent 
après le don de la Torah — concernant les 
obligations de Noahide ! Il nous enseigne 
qu’il existe une éthique qui n’est pas 
inclue dans les sept lois noahides, mais 
que nous devons néanmoins apprendre 
des animaux, qui ont la sagesse de nous 
l’enseigner.

Par exemple : le respect des 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

20 Noé, d’abord cultivateur planta une vigne. 

21 Il but de son vin et s’enivra, et il se mit à nu au 
milieu de sa tente. 

22 Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, 
et alla dehors l’annoncer à ses deux frères. 

23 Sem et Japhet prirent la couverture, la 
déployèrent sur leurs épaules, et, marchant à 
reculons, couvrirent la nudité de leur père, mais 
ne la virent point, leur visage étant retourné. 

24 Noé, réveillé de son ivresse, connut ce que lui 
avait fait son plus jeune fils, 

Source 5 Genèse 9:20-25

>> Le Rabbi
Pourquoi cela est-il pertinent ?
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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

25 et il dit : “Maudit soit Canaan! Qu’il soit l’esclave 

des esclaves de ses frères!”  

Rachi

Maudit soit Kena‘an A cause de toi, je n’aurai 
pas un quatrième fils pour me servir. Maudit 
soit donc ton quatrième fils, et qu’il soit 
asservi aux descendants des aînés sur lesquels 
incombe désormais la charge de me servir ! 
(Beréchith raba 36, 7) Et pourquoi ‘Ham l’a-t-il 
émasculé ? Il a dit à ses frères : « Adam a eu 
deux fils, dont l’un a tué l’autre pour l’héritage 
du monde. Notre père a déjà trois fils, et il en 
voudrait encore un quatrième ? ! » (Beréchith 
raba 36, 5).

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.

Les sept lois Noahide n’incluent pas l’obligation 
d’honorer ses parents. Néanmoins, Ham a été 
puni pour avoir fait honte à son père, Noah. 
Pourquoi ? Parce qu’honorer ses parents est 
une chose évidente même pour les oiseaux, 
comme le dit le verset : “L’œil qui se rit d’un 
père... dévoré par les aigles”. Tous les Noahides 
sont donc tenus de respecter leurs parents 
— même si cela n’a pas le plein statut d’une 
mitsva.

>> Le Rabbi
Une évidence

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

L’œil qui se rit d’un père et n’a que dédain pour les 
rides d’une mère, puisse-t-il être arraché par les 
corbeaux de la vallée, dévoré par les aigles! 

Source 6 Proverbes 30:17
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הענינים  לכל  בנוגע  גם  מובן  ומזה 

בני  – שגם  האנושי מחייבם  ששכל 

שלא  אף  לקיימם,  מוכרחים  נח 

נצטוו עליהם:

כל פרטי הענינים השייכים לישובו 

של עולם, כמו, כללות ההנהגה בין 

אדם לחבירו על פי צדק ויושר )גם 

או  “גזל”  בכלל  שאינם  הענינים 

כולל  נח10(,  בני  שבמצוות  “דינין” 

– חייבים  גם שלא לרמות ולשקר11 

אומות העולם לקיימם, לא בגדר של 

מצוה, כי אם, כדבר המחוייב מצד 

מהשכל  גרע  דלא  האנושי,  שכל 

השמים”  ו”עוף  ארץ”  ד”בהמות 

שחייבים ללמוד מהם )“שנתן בהם 

האדם,  שכל  זה  דרך  ועל  חכמה”(, 

המחייב הנהגה על פי צדק ויושר.

ד”דינין”  מהחיוב   – לדבר  וראיה 

גופא, שאף שבחיוב “להושיב דיינין 

הדינים  פרטי  נכללו  לא  ושופטים” 

מקום,  מכל  לדון,  צריכים  כיצד 

מובן וגם פשוט, שאם ידונו כ”דייני 

עוברים  האנושיות,  היפך  סדום”, 

על מצות דינין. ומזה מובן גם בנוגע 

לעניני אנושיות, צדק ויושר, שאינם 

שמוכרחים   – דינין  מצות  בכלל 

עליהם,  נצטוו  שלא  אף  לקיימם, 

מפני ששכל האנושי מחייבם.

Ceci est vrai pour toutes les formes de 
comportements logiques : les noahides sont 
enjoints de les accomplir même s’ils n’ont pas 
été explicitement commandés de le faire.

Tout ce qui fait partie intégrante d’une 
civilisation, comme un comportement juste 
et droit entre les gens (même s’ils ne sont pas 
inclus dans les commandements spécifiques 
concernant le vol et le système de justice de 
la Torah) et l’interdiction de tromper et de 
dire des mensonges - sont des obligations 
qui incombent les non-juifs, non pas dans le 
cadre d’une mitsva, mais parce qu’elles sont 
logiques. Notre propre sens de la raison n’est 
pas pire que l’intellect d’un oiseau et d’un 
animal ; tout comme nous apprenons d’eux, 
nous devons utiliser notre propre intellect 
pour déterminer un comportement moral  
et juste.

La preuve étant du fait de l’obligation dans les 
sept lois Noahide d’établir un système judiciaire : 
l’obligation de nommer des juges ne concerne 
pas les détails de la manière dont la justice doit 
être rendue. Néanmoins, il est évident que s’ils 
gouvernent de manière inhumaine, comme 
les juges sodomites, ils transgresseront le 
commandement divin d’établir un système de 
justice. Cela s’applique évidemment aussi à 
toutes les questions de morale et de justice, qui 
ne sont pas incluses dans l’obligation d’établir 
un système de justice ; nous sommes obligés 
de les accomplir, même si nous n’en avons pas  
explicitement l’ordre, parce que nos esprits 
nous disent qu’ils sont logiques.

>> Le Rabbi
Règles logiques

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”.

Plus important encore : Maïmonide déclare 
que celui qui accepte et accomplit les Sept 
Lois de Noahide fait partie des « Justes des 
Nations » et reçoit une part dans le monde 
à venir. Il est évident que si un Noahide 
observe scrupuleusement ces sept lois mais 
se comporte de manière inhumaine dans 
tous les autres aspects, il ne peut pas gagner 
sa part dans le monde futur. Le monde futur 
représente l’éternité ; il n’est pas possible 
que des comportements inadmissibles 
et non civilisés tels que le mensonge etc. 
existent pour toute l’éternité, D.ieu nous en 
préserve ; ce serait une contradiction directe 
avec la promesse de D.ieu que tout mal sera 
finalement aboli de l’univers !

En d’autres termes, il existe deux types 
d’obligation pour chaque Noahide : (1) Les 
Sept Commandements Noahides que l’on 
doit accomplir parce que nous sommes ainsi 
commandés par D.ieu, « et non basés sur notre 
propre raison », comme l’écrit Maïmonide, et 
(2 ), des obligations fondées sur notre propre 
raison — ces comportements qui semblent 
être appropriés dans une société civilisée, 
même s’ils ne sont pas une mitsva explicite.

Dans ce cas, chaque non-juif est tenu de 
respecter ses engagements en tant que 
comportement naturel et moral, même si 
cela n’est pas considéré comme une mitsva 
pour lui. Comme le dit souvent le Talmud, 
“Pourquoi ai-je besoin d’une preuve de la 
Torah si cela est logique ?”

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

C’est certainement le cas si l’on s’engage 
envers D.ieu (un engagement à s’abstenir de 
choses qui sont permises du point de vue 
de la raison) de s’abstenir de vin — il ne fait 
aucun doute qu’un tel engagement doit être 
rempli !

Par conséquent, lorsque Maïmonide écrit 
que les non-juifs ne sont pas obligés de 
faire des vœux nazirites parce que ces 
lois s’adressaient au peuple juif, cela doit 
signifier qu’ils ne sont pas considérés 
comme des nazirites selon la loi de la Torah 
- mais doivent quand même remplir leurs 
engagements.
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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, 

Il faut aussi dire que l’idée d’apprendre 
la morale des animaux, comme 
nous l’avons cité dans le Talmud, est 
pertinente pour les Juifs comme pour 
les non-Juifs.

Il y a deux éléments dans cette idée :

1. Concernant la récompense et la 
punition : Si quelqu’un transgresse, 
Dieu nous en préserve, les mœurs que 
nous aurions apprises des animaux 
même sans les préceptes de la Torah, les 
conséquences sont plus importantes. 
Par exemple : le prophète châtie le 
peuple juif en disant : « Vous n’avez pas 
seulement agi comme les gentils ; mais  
comme le pire d’entre eux ! 

2. Même avec la Torah, il y a des choses 
qui ne font pas partie de ses obligations 
et nous devons toujours les faire en nous 
basant sur nos propres conclusions 
logiques.

Par exemple:

1. Selon les lois juives du commerce, si 
quelqu’un a payé des produits mais ne 
les a pas récupérés, il peut toujours 
faire marche arrière. Cependant, une 

C. Juif & Mensch

>> Le Rabbi
Cela s’adresse aux juifs également :

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]

malédiction est déclarée s’il le fait : “Que Celui 
qui a puni les générations du Déluge et de la 
Tour de Babel punisse ceux qui ne tiennent pas 
parole.” En d’autres termes, les lois de la Torah 
permettent à l’individu de se retirer et son 
argent lui est restitué ; ce n’est pas considéré 
comme une transgression d’une mitsva. 
Néanmoins, soulignons qu’un tel comportement 
convient aux gens du Déluge ou de la Tour 
de Babel, et l’acquéreur doit donc subir une  
« malédiction » !

2. Plus généralement, cela est vrai de tout 
comportement qui n’est pas une mitsva en soi 
mais plutôt considéré comme derekh eretz, un 
comportement approprié, dont nos sages disent 
qu’il « précède la Torah ». Na’hmanide explique 
que « la Torah ne peut pas noter chaque forme 
de conduite appropriée entre voisins, amis, 
associés d’affaires, sociétés et civilisations… 
cela ne serait pas approprié non plus, car les 
commandements de la Torah restent en vigueur 
à tout moment et en tout temps ». toutes les 
circonstances, tandis que l’inclination et la 
conduite de l’être humain changent à travers 
les époques et les individus.

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


