7 MITZVOS BNEI NOACH
)(1תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נו עמוד א
תנו רבנן :שבע מצות נצטוו בני נח :דינין ,וברכת השם ,עבודה זרה ,גילוי עריות ,ושפיכות
דמים ,וגזל ,ואבר מן החי….מנהני מילי?  -אמר רבי יוחנן :דאמר קרא +בראשית ב' +ויצו ה'
אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל - .ויצו  -אלו הדינין ,וכן הוא אומר +בראשית
י"ח +כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' .ה'  -זו ברכת השם ,וכן הוא אומר +ויקרא כ"ד+
ונקב שם ה' מות יומת .אלהים  -זו עבודה זרה ,וכן הוא אומר +שמות כ' +לא יהיה לך אלהים
אחרים .על האדם  -זו שפיכות דמים ,וכן הוא אומר +בראשית ט' +שפך דם האדם וגו' .לאמר
 זו גילוי עריות ,וכן הוא אומר +ירמיהו ג' +לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתווהיתה לאיש אחר .מכל עץ הגן  -ולא גזל ,אכל תאכל ולא אבר מן החי
Strange source. First, it’s a real stretch – Asmachta. Second, all meat was Assur to
Adam. Only makes sense that it would apply to Noach.
BASIC QUESTION – Are these 7 of 613 or a completely different system.
) (2רמב"ם הלכות מלכים פרק ט הלכה א
על ששה דברים נצטווה אדם הראשון :על ע"ז ,ועל ברכת השם ,ועל שפיכות דמים ,ועל גילוי
עריות ,ועל הגזל ,ועל הדינים ,אף על פי שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבינו ,והדעת נוטה להן,
מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטוה ,הוסיף לנח אבר מן החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו
לא תאכלו ,נמצאו שבע מצות ,וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם ,בא אברהם ונצטוה יתר
על אלו במילה ,והוא התפלל שחרית ,ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת לפנות היום,
ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית ,ובמצרים נצטוה עמרם במצות יתירות ,עד שבא משה
רבינו ונשלמה תורה על ידו.
) (3פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חולין פרק ז משנה ו
ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני נאסר ,והוא ,שאתה צריך
לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני צווי ה'
על ידי משה ,לא מפני שה' צוה בכך לנביאים שקדמוהו ,דוגמא לכך ,אין אנו אוכלים אבר מן
החי לא מפני שה' אסר על בני נח אבר מן החי ,אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה
שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי אסור .וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו
ואנשי ביתו ,אלא מפני שה' צונו על ידי משה להמול כמו שמל אברהם עליו השלום ,וכן גיד
הנשה אין אנו נמשכים בו אחרי אסור יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו ,הלא תראה אמרם שש
מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני ,וכל אלה מכלל המצות.
?What shoul,d our approach be to gentiles who are interested in being religious
What does that tell us about the 7 Mitzvos and the status of a Ger Toshav? What
?does it mean that in has to be done Lshem Hashem
) (4רמב"ם הלכות מלכים פרק ח הלכה י

משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל ,שנאמר מורשה קהלת יעקב ,ולכל הרוצה
להתגייר משאר האומות ,שנאמר ככם כגר ,אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה
ומצות ,וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח,
וכל מי שלא יקבל יהרג ,והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני
שלשה חברים ,וכל המקבל עליו למול ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי זה כמן האומות .
הלכה יא
כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ,ויש לו חלק לעולם הבא,
והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה
רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן ,אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו
מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם.
?Are the 7 identical to the ones that we have as part of Taryag
) (5רמב"ם הלכות מלכים פרק ט הלכה ד
בן נח שהרג נפש אפילו עובר במעי אמו נהרג עליו ,וכן אם הרג טריפה או שכפתו ונתנו לפי ארי
או שהניחו ברעב עד שמת ,הואיל והמית מכל מקום נהרג ,וכן אם הרג רודף שיכול להצילו
באחד מאיבריו נהרג עליו ,מה שאין כן בישראל.
?What are Dinim and what is our obligation to enforce the 7 Mitzvos
) (6בראשית פרק לד פסוק יג
ַו ַיּעֲנוּ בְ נֵי ַי ֲעקֹב ֶאת ְשׁכֶם וְ ֶאת חֲ מוֹר ָאבִ יו בְּ ִמ ְרמָ ה ַויְדַ בֵּ רוּ אֲ שֶׁ ר ִטמֵּ א ֵאת ִדּינָה אֲ ח ָֹתם:
) (7רמב"ן בראשית פרק לד פסוק יג
ורבים ישאלו ,ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי .והרב השיב בספר
שופטים…
) (8רמב"ם הלכות מלכים פרק ט הלכה יד
וכיצד מצווין הן על הדינין ,חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו,
ולהזהיר את העם ,ובן נח שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף ,ומפני זה נתחייבו כל
בעלי שכם הריגה ,שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו ,ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד
בלא התראה ועל פי קרובין אבל לא בעדות אשה ולא תדון אשה להם.
) (9רמב"ן בראשית פרק לד פסוק יג
ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד,
אבל צוה אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות
נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן ,כענין הדינין שנצטוו
ישראל ,ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחבל בו
וכיוצא בהן .ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל ,ואם לא עשו כן
אינן נהרגין ,שזו מצות עשה בהם ,ולא אמרו )סנהדרין נז א( אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן,
ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו ,וכן דרך הגמרא בסנהדרין )נט ב(:

?What does it mean that everything is a capital crime
) (10רמב"ם הלכות מלכים פרק י הלכה ט
עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה ,לא יעסוק אלא בשבע מצות שלהן בלבד ,וכן עכו"ם ששבת
אפילו ביום מימות החול ,אם עשאהו לעצמו כמו שבת חייב מיתה ,ואין צריך לומר אם עשה
מועד לעצמו ,כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן ,אלא או
יהיה גר צדק ויקבל כל המצות ,או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע ,ואם עסק בתורה ,או
שבת ,או חדש דבר ,מכין אותו ועונשין אותו ,ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה אבל אינו
נהרג.
) (11רמב"ם הלכות מלכים פרק י הלכה ג
בן נח שנתגייר ומל וטבל ואחר כך רצה לחזור מאחרי ה' ולהיות גר תושב בלבד כשהיה מקודם,
אין שומעין לו ,אלא יהיה כישראל לכל דבר או יהרג ,ואם היה קטן כשהטבילוהו בית דין ,יכול
למחות בשעה שיגדיל ויהיה גר תושב בלבד ,וכיון שלא מיחה בשעתו שוב אינו מוחה אלא הרי
הוא גר צדק

