
 

 )הסולם סימן ר"ס( ספר הזוהר, פרשת נח, דף ע"א עמוד ב'

 

והכא יהיב לון קב"ה שבע פקודי אורייתא, לון ולכל דאתו אבתרייהו, עד דקיימו ישראל בטורא דסיני, 

 ואתייהב לון כל פקודי אורייתא כחדא

 

The Zohar, Parshat Noach, page 71b  (HaSolam paragraph 260) 

 

And here (after the flood) the Holy One Blessed by He, gave seven Torah 

commandments to them and to all those that came after them, until the Israelites stood at 

Mount Sinai, and they were given all the mitzvot of the Torah as one. 

 

 

 

 "דספר עקידת יצחק לרב יצחק עראמה, שער ק

 

וזה מה שכוונו חז"ל יפה באומרם בספרי )פ' וזאת הברכה( בתחלה הלך אצל עשו אמר להם מקבלים אתם את 

כי ידע שהן אינם בעלי משא וקיבול כלל, וכמו שאמרו שם )ספרי פ' הברכה( שאפילו שבע מצות   …התורה

חמורו וכלבו לגורן, והטעין בני נח לא יכלו לעמוד בהם, עד שפירקום ונתנום לישראל. משל לאחד ששלח את 

לחך ולכלבו שלשה סאין, והיה החמור מהלך והכלב מרחח ופורק ממנו סאה ונחנו על החמור וכן שני  לחמור

וכן שלישי וכו'. וכן אמרו זה במקום אחר )ע"ז ב'( על ראה ויתר גוים. ולהיות הענין כן מטבעם, היתה 

במה שהתיר להם הכל, והיה החטא אצלם מי שיקיים התחבולות מי שבקש להכניסם תחת דתו גדולה מאד, 

 דבר מדברי התורה כלל

 

Sefer Akadat Yitzchak, Rav Yitzchak Arama, sha’ar 104 

 

And this is exactly what our rabbis said in the Sifray (Parshat Zot HaBracha) – At first 

He went to Esav and said to them: Will you accept my Torah? …. For it is clear that they 

are not capable of bearing a yoke and of accepting at all, like it says there (Sifray Parshat 

Zot Habracha) that even the seven commandments of the Noahides they were unable to 

persevere in them, finally casting them off, and they were given to Israel. It can be 

compared to the case of a man who brought his donkey and his dog to the threshing floor. 

He loaded upon the donkey with a letech and upon the dog he put 3 seah. The donkey 

walked (fine) but the dog was panting. He took a seah from upon it and put it upon the 

donkey, and so with the second seah and so with the third. And they have said the same 

thing in another source (Tractate Avoda Zara) on the verse “He saw and made the nations 

to tremble”. And since such is their nature, there was great difficulty in attempting to 

place them under the sway of law, until He permitted them everything, and then it 

became sinful for any of them to uphold any matter of the Torah at all. 

 

 

 

 

 )אות ח'( ספר עקידת יצחק לרב יצחק עראמה, שער פ"ח

 

אמנם שאר העמים אשר לא קדשם לעצמו ולא ייחדם לאישותו אין לו עליהם קנאת אישות, כי מה לו ולהם, 

ומעולם לא הקפיד על כל אומה ולשון אשר על פני האדמה אשר מעולם עבדו את השמש ואת הירח והמזלות 

ר אשר חלק י'י אלהיך אותם לכל העמים וגו' )דברים ד'(. ונאמר מאלהי העמים וכל צבא השמים, אדרבה נאמ

אשר סביבותיכם וגו'. ונאמר ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם 

ע"ז אני )דברים י"ב(, ורבים כמו אלה המורים שאין האומות מצוות על איסור עבודה זרה. וכמו שאמרו חז"ל )

 ב' ע"ב( על ראה ויתר גוים )חבקוק ג'(. לפי שלא הוזהרו עליה אלא מקבלי התורה האלהית במעמד ההוא לבד



 

Sefer Akadat Yitzchak, Rav Yitzchak Arama, sha’ar 88 (number 8) 

 

However, the rest of the nations, who God did not sanctify for Himself, and did not 

dedicate them to His essence, He makes no demands upon them for He has no connection 

to them, and never did He make any fuss with any nation or group throughout the earth 

for worshipping the sun and the moon and the stars and the hosts of heaven. To the 

contrary, it says: “Which the Lord your God apportioned to all the nations” (Devarim 

4:19). And it says: “From the gods of the nations which are round about you etc”. And it 

says: “Lest you inquire of their gods and ask how those nations worshipped their gods, 

and say I will do so myself as well”. (Devarim12). And there are many like this showing 

that the nations are not obligated by the prohibition of idolatry. It is indeed as our sages 

have said (Tractate Avoda Zara page 2b) on the verse “He saw and made nations to 

tremble” (Habakuk 3:6), for only those who received the Divine Torah at that great event 

are warned against it. 

 


