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מב.
[רבנן]♦▀

לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים ־ אסור לשאת ולתת עמהם, להשאילן ולשאול מהן, 

 ֹ להלוותן וללוות מהן, לפורען ולפרוע מהן

נפרעין מהן, מפני שמיצר הוא לֹורבי יהודה:♦▀ב.

אע"פ שמיצר הוא עכשיו, שמח הוא לאחר זמן.אמרו לו:▀◊ב.

ב.
ג

אידיהןחד תני:[רב/שמואל]♦▀◊

עידיהן.וחד תני:[רב/שמואל]♦▀◊ב.

מאן דתני אידיהן לא משתבש, ומאן דתני עידיהן לא משתבש.▀ב.

ֹ ▀◊ב. מאן דתני אידיהן לא משתבש, דכתיב: (דברים לב) כי קרוב יום אידם

ומאן דתני עידיהן לא משתבש, דכתיב: (ישעיהו מג) יתנו עידיהם ויצדקו.▀◊ב.

ומאן דתני אידיהן, מאי טעמא לא תני עידיהן?¿ב.

אמר לך: תברא עדיף.!ב.

ומאן דתני עידיהן, מאי טעמא לא תני אידיהן?¿ב.

אמר לך: מאן קא גרים להו תברא? עדות שהעידו בעצמן, הלכך עדות עדיפא.!ב.

והאי יתנו עידיהם ויצדקו בעובדי כוכבים כתיב? הא בישראל כתיב¿◊ב.

דאמר ריב"ל:▀¿◊ב.
כל מצות שישראל עושין בעולם הזה, באות ומעידות להם לעוה"ב, שנאמר: יתנו עידיהם ויצדקו ־ אלו 

ישראל, ישמעו ויאמרו אמת ־ אלו עובדי כוכביםִ 

▀◊ב.
אלא אמר רב הונא בריה 

דרב יהושע:
מאן דאמר עידיהן, מהכא: (ישעיהו מד) יוצרי פסל כולם תוהו וחמודיהם בל יועילו ועידיהם המה.

▀◊ב.
דרש ר' חנינא בר פפא, 

ואיתימא ר' שמלאי:

לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ס"ת ומניחו בחיקו, ואומר: למי שעסק בה יבא ויטול שכרו. מיד 

מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא, שנאמר: (ישעיהו מג) כל הגוים נקבצו יחדו [וגו'], אמר להם 

הקדוש ברוך הוא: אל תכנסו לפני בערבוביא, אלא תכנס כל אומה ואומה וסופריה, שנאמר: (ישעיהו 

מג) ויאספו לאומים, ואין לאום אלא מלכות, שנאמר: (בראשית כה) ולאום מלאום יאמץ.

ב:
ומי איכא ערבוביא קמי הקב"ה?¿

אלא, כי היכי דלא ליערבבו אינהו בהדי הדדי, דלישמעו מאי דאמר להו.!◊ב:

מיד נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה.О◊ב:

מ"ט?¿ב:

משום דחשיבא.!◊ב:

ומנלן דחשיבא?^ב:

!◊ב:
דכתי': (דניאל ז) ותאכל כל ארעא ותדושינה ותדוקינה, אמר רבי יוחנן: זו רומי חייבת, שטבעה יצא 

בכל העולם.

ומנא לן דמאן דחשיב עייל ברישא?¿ב:

כדרב חסדא!ב:

מלך וצבור ־ מלך נכנס תחלה לדין, שנאמר: (מלכים א' ח) לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל וגו'.דאמר רב חסדא:▀!◊ב:

וטעמא מאי?^ב:

איבעית אימא: לאו אורח ארעא למיתב מלכא מאבראי!◊ב:

ואיבעית אימא: מקמי דליפוש חרון אף.!◊ב:
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אמר להם הקב"ה: במאי עסקתם?Оב:

О◊ב:
אומרים לפניו: רבש"ע, הרבה שווקים תקנינו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, וכולם 

לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה.

О◊ב:

אמר להם הקב"ה: שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם ־ לצורך עצמכם עשיתם, תקנתם שווקים להושיב 

בהן זונות, מרחצאות ־ לעדן בהן עצמכם, כסף וזהב שלי הוא, שנאמר: (חגי ב) לי הכסף ולי הזהב נאם 

ה' צבאות, כלום יש בכם מגיד זאת? שנאמר: מי בכם יגיד זאת, ואין זאת אלא תורה, שנאמר: (דברים 

ד) וזאת התורה אשר שם משהִ 

מיד יצאו בפחי נפש.Оב:

יצאת מלכות רומי, ונכנסה מלכות פרס אחריה.О◊ב:

מ"ט?^ב:

דהא חשיבא בתרה.!◊ב:

ומנלן?^ב:

דכתיב: (דניאל ז) וארו חיוא אחרי תנינא דמיא לדוב!◊ב:

אלו פרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, ומסורבלין בשר כדוב, ומגדלין שער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב.ותני רב יוסף:▀!◊ב:

אמר להם הקב"ה: במאי עסקתם?Оב:

О◊ב:
אומרים לפניו: רבש"ע, הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא 

עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה.

О◊ב:

אמר להם הקב"ה: כל מה שעשיתם ־ לצורך עצמכם עשיתם, תקנתם גשרים ליטול מהם מכס, כרכים ־ 

לעשות בהם אנגריא, מלחמות אני עשיתי, שנאמר: (שמות טו) ה' איש מלחמה, כלום יש בכם מגיד 

זאת? שנאמר: (ישעיהו מג) מי בכם יגיד זאת, ואין זאת אלא תורה, שנאמר: וזאת התורה אשר שם 

מיד יצאו מלפניו בפחי נפש.Оב:

וכי מאחר דחזית מלכות פרס למלכות רומי דלא מהניא ולא מידי, מאי טעמא עיילא?¿◊ב:

אמרי: אינהו סתרי בית המקדש ואנן בנינן.!◊ב:

וכן לכל אומה ואומה.О◊ב:

וכי מאחר דחזו לקמאי דלא מהני ולא מידי, מ"ט עיילי?¿ב:

סברי: הנך אישתעבדו בהו בישראל ואנן לא שעבדנו בישראל.!◊ב:

מאי שנא הני דחשיבי, ומאי שנא הני דלא חשיבי להו?¿◊ב:

משום דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא.!◊ב:

אומרים לפניו: רבש"ע, כלום נתת לנו ולא קיבלנוה?О◊ב:

▀¿ב:
ומי מצי למימר הכי? והכתי': (דברים לג) ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, וכתיב: (חבקוק ג) 

אלוה מתימן יבוא וגו'

מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן?¿¿ב:

מלמד שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה, עד שבא אצל ישראל וקבלוהִ רבי יוחנן:!¿◊ב:

אלא הכי אמרי: כלום קיבלנוה ולא קיימנוה?О◊ב:

ועל דא תברתהון, אמאי לא קבלתוה?О◊ב:

О◊ב:
אלא כך אומרים לפניו: רבש"ע, כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קבלנוה, כמו שעשית לישראל? 

דכתיב: (שמות יט) ויתיצבו בתחתית ההר

ואמר רב דימי בר חמא:▀Оב:
מלמד שכפה הקב"ה הר כגיגית על ישראל, ואמר להם: אם אתם מקבלין את התורה ־ מוטב, ואם לאו ־ 

שם תהא קבורתכםִ 

Talmud Navigator עמוד 2 עבודה זרה ב



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

עבודה זרה-לפני אידיהן

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

О◊ב:
מיד אומר להם הקב"ה: הראשונות ישמיעונו, שנא': (ישעיהו מג) וראשונות ישמיענו, שבע מצות 

שקיבלתם היכן קיימתםִ 

ומנלן דלא קיימום?¿ב:

דתני רב יוסף:▀!◊ב:
(חבקוק ג) עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, מאי ראה? ראה ז' מצות שקבלו עליהן בני נח ולא קיימום, 

כיון שלא קיימום עמד והתירן להן.

איתגורי איתגור? א"כ מצינו חוטא נשכרִ ¿ב:
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