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Introduction to  עבודה זרהמסכת  

 
As we saw in סנהדרין, the broadest area of prohibitions which involves the דין-בית  is עבודה זרה; they must be fully familiar with the 

practices and beliefs of the pagans in order to understand how to adjudicate such cases.  This is likely the reason that מסכת עבודה זרה 

was included in סדר נזיקין – even though arguments could have been made for inclusion in סדר מועד or even סדר קדשים.  

 

The משנה was, by and large, formulated in an era before the church played a clear role as “the other” and well before the advent of 

Islam; as such, although the Toraic prohibitions relate exclusively to Canaanite practices (chiefly Ba’al-worship),most of the practical 

Halakhic issues dealt with in the משנה and associated ברייתות relate to Greco-Roman religion and Hellenistic cultic practices. In addi-

tion to specific prohibitions and limitations relating to business and social contact with pagans, there is a wealth of Aggadic material 

in this מסכת relating to our relatiions with non-Jews, how we view their practices and so on.  

 

26.1.1 

2a ( אמשנה  )  3b (אלא אותו היום בלבד)  

 

  לה, לב דברים :ָלמוֹ  ֲעִתֹדת ְוָחׁש ֵאיָדם יֹום ָקרֹוב ִּכי ַרְגָלם ָּתמּוט ְלֵעת ְוִׁשֵּלם ָנָקם ִלי . 1

  טג, מ שעיהוי :ֱאֶמת אְמרּוְויֹ  ְוִיְׁשְמעּו קּוְוִיְצּדָ  ֵעֵדיֶהם ִיְּתנּו ַיְׁשִמיֻענּו ְוִראֹׁשנֹות ֹזאת ַיִּגיד ָבֶהם ִמי ְלֻאִּמים ְוֵיָאְספּו ַיְחָּדו ִנְקְּבצּו ַהּגֹוִים ָּכל . 2

  טד, מ ישעיהו :ֵיֹבׁשּו ְלַמַען ֵיְדעּו ּוַבל ִיְראּו ַּבל ֵהָּמה ְוֵעֵדיֶהם יֹוִעילּו ַּבל ַוֲחמּוֵדיֶהם ֹּתהּו ֻּכָּלם ֶפֶסל ֹיְצֵרי . 3

  כג, כה ראשיתב :ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִי� ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני ְּבִבְטֵנ� גֹוִים ְׁשֵני ָלּה ה' ַוֹּיאֶמר . 4

  כג, ז דניאל :ּהְוַתְּדִקּנַ  ִׁשַּנּהּוְתדּו ַאְרָעא ָּכל ְוֵתאֻכל ַמְלְכָוָתא ָּכל ִמן ִתְׁשֵנא ִּדי ְבַאְרָעא ֶּתֱהֵוא ְרִביָעָאה ַמְלכּו ְרִביָעְיָתא ֵחיְוָתא ֲאַמר ֵּכן . 5

  נט, ח א"מל :יֹומוֹ ּבְ  יֹום ְּדַבר ֵאלִיְׂשרָ  ַעּמוֹ  ִמְׁשַּפטּו ַעְבּדוֹ  ִמְׁשַּפט ַלֲעׂשֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ֱא�ֵהינּו ה' ֶאל ְקֹרִבים ה' ִלְפֵני ִהְתַחַּנְנִּתי ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ְדָבַרי ְוִיְהיּו . 6

  ח, ב חגי :ְצָבאֹות ה' ְנֻאם ַהָּזָהב ְוִלי ַהֶּכֶסף ִלי . 7

  מד, ד דברים :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלְפֵני ֹמֶׁשה ָׂשם ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ְוֹזאת . 8

  ה, ז יאלדנ :ַׂשִּגיא רְּבׂשַ  ֲאֻכִלי קּוִמי ּהלַ  ָאְמִרין ְוֵכן ִׁשַּנּה שניה ֵּבין ְּבֻפַּמּה ִעְלִעין ּוְתָלת ֳהִקַמת ַחד ְוִלְׂשַטר ְלֹדב ָּדְמָיה ִתְנָיָנה ָאֳחִרי ֵחיָוה ַוֲארּו . 9

  ג, טו שמות :ְׁשמוֹ  ה' ִמְלָחָמה ִאיׁש ה' . 10

  ב, לג םדברי :ָלמוֹ  ָּדת ֵאׁש ִמיִמינוֹ  ֹקֶדׁש ֵמִרְבֹבת ְוָאָתה ָּפאָרן ֵמַהר הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמֵּׂשִעיר ְוָזַרח ָּבא ִמִּסיַני ה' ַוֹּיאַמר . 11

  ג, ג חבקוק :ָהָאֶרץ ָמְלָאה ּוְתִהָּלתוֹ  הֹודוֹ  ָׁשַמִים ִּכָּסה ֶסָלה ָּפאָרן ֵמַהר ְוָקדֹוׁש ָיבֹוא ִמֵּתיָמן ֱאלֹוּהַ  . 12

  יז, יט שמות :ָהָהר ְּבַתְחִּתית ַוִּיְתַיְּצבּו ַהַּמֲחֶנה ִמן ָהֱא�ִהים ִלְקַראת ָהָעם ֶאת ֹמֶׁשה ַוּיֹוֵצא . 13

  ו, ג חבקוק :לוֹ  עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם ִּגְבעֹות ַׁשחּו ַעד ַהְרֵרי ַוִּיְתֹּפְצצּו ּגֹוִים ַוַּיֵּתר ָרָאה ֶאֶרץ ַוְיֹמֶדד ָעַמד . 14

  ה, יח ויקרא: ה' ֲאִני ָּבֶהם ָוַחי ָהָאָדם ֹאָתם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפַטי ְוֶאת ֻחֹּקַתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם . 15

  כב, ד שמות :ִיְׂשָרֵאל ְבֹכִרי ְּבִני ה' ָאַמר ֹּכה ַּפְרֹעה ֶאל ְוָאַמְרּתָ  . 16

  כה, לג ירמיהו :ָׂשְמִּתי �א ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֻחּקֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי �א ִאם ה' ָאַמר ֹּכה . 17

  לא, א בראשית :ַהִּׁשִּׁשי יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ְמֹאד טֹוב ְוִהֵּנה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיְרא . 18

  ט, עו תהלים :ְוָׁשָקָטה ָיְרָאה ֶאֶרץ ִּדין ִהְׁשַמְעּתָ  ִמָּׁשַמִים . 19

  יא, ז דברים: ַלֲעׂשֹוָתם ַהּיֹום ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְצָוה ֶאת ְוָׁשַמְרּתָ  . 20

 :ֲעֹבֵתימוֹ  ֶּמּנּומִ  ְוַנְׁשִליָכה מֹוְסרֹוֵתימוֹ  ֶאת ָקהְנַנְּת  :ְמִׁשיחוֹ  ְוַעל ה' ַעל ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים ֶאֶרץ ַמְלֵכי ִיְתַיְּצבּו: ִריק ֶיְהּגּו ּוְלֻאִּמים גֹוִים ָרְגׁשּו ָלָּמה . 21
 ד- ,אב תהלים :ָלמוֹ  ִיְלַעג ֲאֹדָני ִיְׂשָחק ַּבָּׁשַמִים יֹוֵׁשב

 

I 'משנה א: avoiding business with pagans 3 days before their holidays 

a Includes: buying, selling, lending, borrowing, paying back or collecting loans,  

i Dissent: ר' יהודה permits collecting loans as that brings him (the pagan) sadness 

ii Response: even though he may be sad now, he is happy later (that he has completed his business)  

II Analysis: dispute as to whether “pagan holidays” is עדיהם or אידיהם 

a Support for אידיהם: v. 1 

b Support for עדיהם: v. 2 (rejection, as v. 2 is read about ישראל, v. 3 is preferred)  

i Tangent:   (eschaton) regarding “day of judgment” and nations of the world (v. 2, vv. 4—21) 

  


