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 )570דף שבועי (" שבע מצוות בני נֹח ומתן תורה"תגובה למאמר 
 

ניתן להסכים עם הרעיון הכולל שהרב זולדן מסיק מן הקשר בין החרבת העולם על ידי המבול ובין שבע 
אבל הניסיון למצוא ". מוסר אין זכות קיום לעולםשבלא : "כפי שעולה מדברי הרב קוק, מצוות בני נח

הקבלות בין תיאור המבול ושבע מצוות בני נֹח לבין תיאור מתן תורה לישראל בטענה שקבלת האנושות את 
אינו נראה לי כמייצג נכונה את עיקר המשמעות של שבע מצוות בני , "ברית"שבע מצוות בני נֹח הייתה כעין 

 .נֹח
 :הסיבות הן כדלהלן

אין עונשין אלא "מוכרחים לומר לפי העיקרון ש,  כיוון שלפי התורה קין ואנשי דור המבול חטאו ונענשו)1
שכבר בתחילת הדרך הייתה לאנושות ההכרה המוסרית והיכולת להבדיל בן ) ב"ע,נו' סנה" (אם כן מזהירים

כוונתו לשש , )א, כים טהלכות מל" (על שישה דברים נצטווה אדם הראשון"ם "ולכן כותב הרמב. טוב לרע
 ". מכלל דברי התורה יראה שעל אלו נצטווה: "וכפי שהוא כותב בהמשך, מתוך שבע מצוות בני נֹח

ה  ציוה זאת "שהקב, "מצוות"קשה מאד להניח מתוך המושג ?  השאלה היא איך נצטווה אדם הראשון)2
הטיעונים כנגד . ראל במתן תורהכמו המצוות שניתנו למשה וליש, לאדם ולנֹח באמצעות התגלות נבואית

 :הפירוש הזה הם
מופיעים כהמשך של קטע ) ז-ד:ט(הפסוקים המעטים בפרשה שעוסקים בחלק משבע המצוות  .א

 לרמוז שההתנהגות הדרושה תושג לא על ידי -) א:ט" (להים את נח-ויברך א: "המתחיל במילים
 ".מבורך"ציווי מבחוץ אלא על ידי אינסטינקט טבעי של האדם שכך הוא 

בדומה לקבלת , מצד האנושות של שבע מצוות בני נֹח" קבלה"אין שום רמז שהייתה איזו שהיא  .ב
, לא חלה שום חובה מוסרית על האנושות, ואם לא הייתה קבלה פורמלית. המצוות מצד עם ישראל

יז מציינת הבטחה -ט:המופיעה כמה פעמים בפרק ט" ברית"המילה " (ברית"וגם קשה לקרוא לכך 
 ).ה שלא להחריב עוד את העולם על ידי מבול"צדדית של הקב-דח

כיצד אפוא היא הגיעה , אם נאמר שההכרה המוסרית הגיעה לאדם הראשון על ידי התגלות נבואית .ג
 ? אל האנושות ברחבי העולם

 

משך חכמה על ("מאיר שמחה הכהן ' כמו ר,  מסיבות אלה הניחו כמה הוגי דעות בדורות האחרונים)3
, )אורות קלד(והרב אברהם יצחק הכהן קוק ) ד:כד' פירוש על תה(ים "המלב, )לפרשת נצבים" התורה

 1.שהחוש המוסרי האינטואיטיבי באדם הוא תוצאה של יצירתו בצלם אלוקים
ואולם הבאת המבול לעולם ומתן תורה לישראל מעידים על כך שהמוסר הטבעי לא היה מספיק חזק כדי 

של אדם " החטא"הרגשות והדמיון שנגרם מן , יבוש מערכת היחסים בין השכללאפשר לאדם להתגבר על ש
  2.הראשון

 

 הלוי ספירו) שוברט(ר שמעון "       ד
       המרכז ללימודי יסוד ביהדות

                                                           
. יה שהאדם יכיר בחובתו  המוסרית לציית  לבוראוולכן אלוקים היה יכול לצוות על האדם כבר בגן עדן מצווה מסוימת בציפי   1

שופך דם האדם : חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר: "רבי עקיבא כבר הצביע על הקשר בין המוסר לצלם אלוקים
האדם יודע שנברא בצלם מזה שהוא מודע לכך ). יח:אבות ג] ו:ט' בר" [באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה את האדם

.חוש מוסרישיש לו   
 ".גישה מודרנית ומסורתית: הסיפור של אדם בגן עדן"רעיון שאמור להתפרסם בקרוב במאמרי    2



 2

 
 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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