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Does God Want Other Nations to Keep the Torah? An Aggadic History

1. Mechilta Masechet BaChodesh:5

And therefore the nations of the world were asked
[to accept the Torah], so that they should not be
able to open their mouths to God and say, “Had
we been asked [to accept the Torah], we would
have accepted it.” As they were asked and they
refused to accept it, for it is said And he said: The
Lord came from Sinai. God appeared to the
children of Esav the wicked and said to them, Will
you accept the Torah? They said to God, “What is
written in it?” God said to them: “Do not murder.”
[The descendents of Esav said to God, “The very
heritage which our father left us was And by your
sword you shall live. God then appeared to the
children of Ammon and Moav. God said to them:
“Will you accept the Torah?” They said to
God,“What is written in it?” God said to them:
“Do not commit incest.” They said to God, “We
are all from incestuous relationships, as it is said:
The two daughters of Lot were impregnated by
their father. Then God appeared to the children of
Yishmael. God said to them,“Will you accept the
Torah?” They said to God, “What is written in it?”
God said to them, Do not steal. They said to God
“The very blessing that was given to our father
was And he shall be a wild man, his hand shall be
in everything.” And it is written: For indeed I was
stolen away out of the land of the Hebrews. And
when God came to the Israelites and At God’s
right hand was a fiery law unto them, they all
opened their mouths and said, “All that God has
said, we will do and we will hear.”

ולפיכך נתבעו אומות העולם כדי שלא ליתן פתחון

פה להם כלפי שכינה לומר אלו נתבענו כבר קיבלנו

עלינו. הרי שנתבעו ולא קבלו עליהם! שנאמ'

על בניונגלהַוּיֹאַמר, ְיקָוק ִמִּסיַני ָּבא(דברים ל"ג:ב)

עשו הרשע. ואומר להם מקבלי' אתם את התורה?

אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח.

אמרו, זו היא ירושה שהורישנו אבינו! שנאמר

נגלה על בניְוַעל-ַחְרְּב� ִתְחֶיה.(בראשית כ"ז:מ)

עמון ומואב אמר להם, מקבלים אתם את התורה?

אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תנאף. אמ'

ַוַּתֲהֶריןָ ְׁשֵּתילו, כלנו מניאוף! דכתיב (שם י"ט:לו)

. והיאך נקבלה?! נגלה על בניְבנֹות-לֹוט, ֵמֲאִביֶהן

ישמעאל אמר להם, מקבלין אתם את התורה? אמרו

לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו לו,

ְוהּואבזו הברכה נתברך אבינו! דכתיב (שם ט"ז:יב)

ֻּגּנְַבִּתי,ִּכי-ֻגּנֹבוכתיב (שם מ:טו)ִיְהֶיה, ֶּפֶרא ָאָדם

וכשבא אצל ישראל (דברים ל"ג:ב)ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים

, פתחו כלם פיהם ואמרו (שמותִמיִמינֹו, ֵאׁש ָּדת ָלמֹו

ּכֹל ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ְיקָוק ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע.כ"ד:ז)

2. Shmot Rabbah 27:9

When God was about to give the Torah, no other
nation but Israel would accept it. It can be
compared to a man who had a field which he

אלא בשעה שהקב"ה בא ליתן את התורה לא קבלוה

אחת מן האומות אלא ישראל. משל למלך שהיה לו
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wished to entrust to share-croppers. He called the
first [potential share-cropper] and said to him,
“Will you take over this field?” He said, “I have
no strength, it is too hard for me.” And so too for
the second, third and fourth did not accept [the
field]. He called the fifth and asked him, “Will
you take over this field?” He replied, “Yes.” “On
the condition that you will till it?” He said, “Yes.”
When he took possession of it, he let it lie fallow.
With whom is the king angry? With those who
declared, “We cannot undertake it”, or with him
who did undertake it, but then left it lying fallow?
Certainly [he will be angry] with he who
undertook it. Similarly, when God revealed God’s
self on Sinai, there was not a nation at whose
doors God did not knock, but they would not
undertake to keep it; as soon as God came to
Israel, they exclaimed, “All that God has said, we
will do and we will hear.” Therefore it is
necessary that you hear/obey.

שדה והיה מבקש למוסרה לאריסים. קרא לראשון

ואמר לו, תקבל אתה השדה הזו? א"ל, אין בי כח

,קשה הימני. וכן לשני ולשלישי ולרביעי ולא קבלוה

ממנו. וקרא לחמישי ואמר לו תקבל אתה השדה

הזו? א"ל הן. על מנת לפולחה? אמר לו, הן.

משנכנס לתוכו הובירה. על מי המלך מקפיד? על

אותם שאמרו אין אנו יכולין לקבלה או על מי

שקבלה עליו ומשקבלה עליו נכנס בה והובירה? לא

על זה שקבלה!? כך כשנגלה הקב"ה על הר סיני לא

הניח אומה שלא הרתיק עליה, ולא קבלו עליהם

לשמרה. וכשבא אצל ישראל אמרו (שמות כ"ד:ז)

בדין הואלכךּכֹל ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ְיקָוק ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע.

שתשמעו

3. Eichah Rabbah 3:5

It is like a matron at whom the king got angry, and
whom he banished from the palace. She went and
pressed her face behind the pillar. It happened that
the king passed and saw her, and said to her, “You
are so brazen!” She said, “My Lord king, so it is
seemly and right and proper for me to do, because
no other woman except me has accepted you.” He
said, “It was I who disqualified all other women for
your sake.” She said to him, “If that is so, why did
you enter such-and-such a side street,
such-and-such a court and place; was it not on
account of a certain woman who did not accept
you?” Similarly God spoke to Israel, “You are so
brazen!” They replied, “Lord of the Universe, so it
is seemly and right and proper for us to do, because
no other nation except us accepted Your Torah.”
God said to them, “It was I who disqualified all
other nations for your sake.” They said to God, “If
that is so, why did You carry Your Torah around to
the nations for them to reject it? For it has been
taught: At first God revealed God’s self to the
nation of Esau, that it what is written, And God

משל למלך שכעס על מטרונה ודחפה והוציאה

חוץ לפלטין. הלכה וצמצמה פניה אחר העמוד.

נמצא המלך עובר ורואה אותה. אמר לה,

אקשית אפיך! אמרה לו, אדוני המלך כך יפה לי

וכך נאה וכך ראוי לי שלא קבלה אותך אשה

אחרת אלא אני. אמר לה, אני הוא שפסלתי כל

הנשים בעבורך! אמרה לו, אם כן למה נכנסת

למבוי פלוני ולחצר פלוני ולמקום פלוני? לא

בשביל אשה פלונית ולא קבלה אותך?! כך אמר

הקב"ה לישראל, אקשיתון אפיכון! אמרו לפניו,

רבש"ע כך יפה לנו וכך נאה לנו וכך הגון לנו

שלא קבלה אומה אחרת תורתך אלא אנו. אמר

להם, אני הוא שפסלתי כל האומות בשבילכם!

אמרו לו, אם כן למה החזרת תורתך על האומות
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said: The Lord came from Sinai, and rose from Seir
unto them but they rejected it. Then God offered it
to the nation of Yishmael who rejected it, as it is
written, God shone forth from Mount Paran.
Finally God offered it to Israel who accepted it, as
it is written, And God came forth from the myriads,
at God’s right hand was a fiery law unto them and
it is written, All that God has said, we will do and
we will hear.

ולא קבלוה? דתניא, בתחלה נגלה על בני עשו

ְוזַָרחַוּיֹאַמר, ְיקָוק ִמִּסיַני ָּבאהה"ד (דברים ל"ג:ב)

ולא קבלוה, החזירה על בני ישמעאלִמֵּׂשִעיר ָלמֹו

הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרןולא קבלוה, הה"ד (שם)

ולבסוף החזירה על ישראל וקבלוה, הה"ד (שם)

וכתיבְוָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש; ִמיִמינֹו, ֵאׁש ָּדת ָלמֹו

ּכֹל ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ְיקָוק ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע.(שמות כ"ד:ז)

4. Talmud Bavli Avodah Zara 2a-3b

R. Chanina b. Papa, and some say R. Simlai,
taught: In times to come, the Holy Blessed One
will take a scroll of the Law and say: ‘All who
have occupied themselves with this [Torah], let
them come and take their reward.’ Immediately all
the nations will crowd together all mixed in, as it is
said: All the nations are gathered together, etc. The
Holy Blessed One will then say to them: ‘Do not
come before me all mixed together, but let each
nation come in with its scribes;’ Is there confusion
in the presence of the Holy Blessed One? Rather it
is only that they be not confused so that they can
understand what God says to them.

Immediately the Kingdom of Edom will come first
before God. . . .

God will then say to them: ‘With what have you
occupied yourselves?’ They will say: ‘Lord of the
World, we have established many market-places,
we have made many baths, we have accumulated
much gold and silver, and all this we did only for
the sake of Israel, that they might [have leisure] for
occupying themselves with the study of the Torah.’
God, will say to them: ‘You foolish ones among
peoples, all that which you have done, you have

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:

ו(ישעיהו מג:ט) ם ִנְקְּב֣צּו ַיְחָּד֗ ְספּ֙וָּכֽל־ַהּגֹוִי֞ [ְוֵיָאֽ

אׁשֹ֖נֹות את ְוִרֽ ֹ֔ יד ז י ָבֶה֙ם ַיִּג֣ ים ִמ֤ נּו ִיְּת֣נּוְלֻאִּמ֔ ַיְׁשִמיֻע֑

קּו ְוִיְׁשְמ֖עּו ְויֹאְמ֥רּו ֵדיֶה֙ם ְוִיְצָּד֔ : אמר להםֱאֶמֽת]ֵעֽ

הקדוש ברוך הוא: אל תכנסו לפני בערבוביא, אלא

תכנס כל אומה ואומה וסופריה,   . . . ומי איכא

ערבוביא קמי הקדוש ברוך הוא? אלא, כי היכי

דלא ליערבבו אינהו [בהדי הדדי], דלישמעו מאי

דאמר להו. [מיד] נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה.

. . .

אמר להם הקדוש ברוך הוא: במאי עסקתם?

אומרים לפניו: רבש"ע, הרבה שווקים תקנינו,

הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו,

וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו

בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: שוטים

שבעולם, כל מה שעשיתם - לצורך עצמכם

3



only done to satisfy your own desires. You have
established marketplaces to place prostitutes there;
baths, to indulge yourselves in them; [as to the
distribution of] silver and gold, that is Mine, as it is
written: Mine is the silver and Mine is the gold,
said the Lord of Hosts. Are there any you who can
speak this?’ And this refers only to the Torah, as it
is said: And this is the Law which Moses set before
the children of Israel. [Rome] will then depart,
dejected.

After the Kingdom of Rome departs, Persia will
enter after. . .

The Holy Blessed One will say to them: ‘You
foolish ones among peoples, you have built bridges
in order to extract tolls, you have subdued cities, so
as to impose forced labor; as to waging war, I did
that, as it is said: The Lord is a man of war. Are
there any you who can speak this?’ And this refers
only to the Torah, as it is said: And this is the Law
which Moses set before the children of Israel.
[Persia] will then depart, dejected.

And once the Kingdom of Persia saw that the
Kingdom of Rome was unsuccessful, why did [the
Persians] come forward? They said: ‘[The
Romans] have destroyed the Temple, whereas we
have built it.’

And so will every nation fare in turn. . ..

[The nations will then say, ‘Lord of the World, has
Israel, who accepted the Torah, observed it?’ God
will say to them, ‘I will testify that they observed
the Torah.’ [The nations] will say ‘Can a father
testify about his son? For it is written, Israel is My
son, My firstborn.’  . . .

God will say to them  ‘Some of you shall testify
that Israel observed the entire Torah. Let Nimrod

עשיתם, תקנתם שווקים להושיב בהן זונות,

מרחצאות - לעדן בהן עצמכם, כסף וזהב שלי הוא,

םשנאמר (חגי ב:ח) ב ְנֻא֖ י ַהּזָָה֑ ֶסף ְוִל֣ י ַהֶּכ֖ קִל֥ ְיקָֹו֥

: כלום יש בכם מגיד זאת? [שנאמר:ְצָבֽאֹות

את,(ישעיהו מג: ט) ֹ֔ יד ז י ָבֶה֙ם ַיִּג֣ זאת אלא], ואיןִמ֤

התורה, שנאמר: (דברים ד: מד) את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ ְוז

ל ה ִלְפֵנ֖י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ם מֶֹׁש֔ מיד יצאו בפחי:ֲאֶׁשר־ָׂש֣

נפש.

יצאת מלכות רומי, ונכנסה מלכות פרס אחריה.  . .

אמר להם הקדוש ברוך הוא: במאי עסקתם?

אומרים לפניו: רבש"ע, הרבה גשרים גשרנו,

הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם

לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו

בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: כל מה

שעשיתם - לצורך עצמכם עשיתם, תקנתם גשרים

ליטול מהם מכס, כרכים - לעשות בהם אנגריא,

ְיקָֹו֖קמלחמות אני עשיתי, שנאמר: (שמות טו:ג)

ה יׁש ִמְלָחָמ֑ :, כלום יש בכם מגיד זאת? שנאמר:ִא֣

את,(ישעיהו מג: ט) ֹ֔ יד ז י ָבֶה֙ם ַיִּג֣ אלאואין זאתִמ֤

התורה, שנאמר: (דברים ד: מד) את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ ְוז

ל ה ִלְפֵנ֖י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ם מֶֹׁש֔ מיד יצאו מלפניוֲאֶׁשר־ָׂש֣

בפחי נפש. וכי מאחר דחזית מלכות פרס למלכות

רומי דלא מהניא ולא מידי, מאי טעמא עיילא?

אמרי: אינהו סתרי בית המקדש ואנן בנינן.

וכן לכל אומה ואומה.  . .

[אלא כך] אומרים [העובדי כוכבים] לפני [הקדוש

ברוך הוא]: רבש"ע, ישראל שקיבלוה היכן

קיימוה? אמר להם הקדוש ברוך הוא אני מעיד
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come and testify that Abraham did  not worship
idols; let Lavan come and testify that Yaakov was
suspected of theft; let Potiphar's wife testify that
Yosef was not suspected of immorality; let
Nevuchadnezzar come and testify that Chananiah,
Mishael and Azariah did not bow down to an
image; let Darius come and testify that Daniel
never neglected to pray; let Bildad the Shuhi, and
Tzophar the Naamati, and Eliphaz the Temani and
Elihu the son of Barachel the Buzi testify that
Israel has observed the whole Torah; as it is said,
They will listen and will say the truth.

The nations will say to God, ‘Offer us the Torah
anew and we will do it.’ God will say to them,
‘You foolish ones among peoples, he who worked
[to prepare] on the eve of Shabbat will eat on
Shabbat, but he who has not worked on the eve of
Shabbat, what shall he eat on Shabbat? Even so, I
have an easy commandment which is called
Sukkah; go and carry it out.’ Can you say this?
Does not R. Yehoshua b. Levi say: What is [the
meaning of] the verse, The ordinances which I
command you this day to do them? This day is the
time to do them, tomorrow is not the day to do
them. This day is the time in which to do them, but
not in which to be rewarded for them. Rather, God
does not deal imperiously with God’s creations.
And why does God call it an easy command?
Because it is not expensive.

Immediately everyone will every one of them will
a go and make a sukkah on his/her roof.  And God
will cause the sun to blaze forth over them as the
sun of Tammuz, and each of them will kick his
sukkah and leave, as it is said, Let us break their
bands asunder, and cast away their cords from us.
Did you not say, God does not deal imperiously
with God’s creations?! Since with Israel the
Tammuz season extends to Sukkot and they are

בהם שקיימו את התורה [כולה]. אומרים לפניו:

רבש"ע, כלום יש אב שמעיד על בנו? דכתיב:

ל(שמות ד:כב) י ִיְׂשָרֵאֽ :  . . .ְּבִנ֥י ְבכִֹר֖

אמר להם הקדוש ברוך הוא: מכם יבאו ויעידו בהן

בישראל שקיימו את התורה כולה, יבא נמרוד

ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים, יבא לבן

ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל, תבא אשת

פוטיפרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה,

יבא נבוכד נצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא

השתחוו לצלם, יבא דריוש ויעיד בדניאל שלא

ביטל את התפלה, יבא בלדד השוחי וצופר הנעמתי

ואליפז התימני ואליהו בן ברכאל הבוזי) ויעידו

בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה, שנאמר

:.ְוִיְׁשְמ֖עּו ְויֹאְמ֥רּו ֱאֶמֽת(ישעיהו מג: ט )

אמרו לפניו: רבש"ע, תנה לנו מראש ונעשנה, אמר

להן הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם, מי שטרח

בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת

מהיכן יאכל בשבת? אלא אף על פי כן, מצוה קלה

יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. ומי מצית

אמרת הכי? והא אמר רבי יהושע בן לוי, מאי

י ְמַצְּו֛� ַהּ֖יֹוםדכתיב: (דברים ז:יא ר ָאנִֹכ֧ ) ֲאֶׁש֨

? היום לעשותם - ולא למחר לעשותם,ַלֲעׂשֹוָתֽם

היום לעשותם - ולא היום ליטול שכר! אלא, שאין

הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו. ואמאי

קרי ליה מצוה קלה? משום דלית ביה חסרון כיס.

מיד כל אחד [ואחד] נוטל והולך ועושה סוכה

בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה

בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו

ְנַֽנְּתָקהויוצא, שנאמר: (תהלים ב: ג )
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pained by the heat. But does not Rava say: One
who is pained is exempt from dwelling in the
Sukkah. Yes, they are exempt, but does [Israel]
kick [their sukkahs]?!

Immediately God sits and laughs at them, as it is
said, The One who sits in Heaven will laugh, will
jest at them.

ימֹו ּנּו ֲעבֵֹתֽ יָכה ִמֶּמ֣ ימֹו ְוַנְׁשִל֖ מקדיר, והא.ֶאת־ֽמֹוְסרֹוֵת֑

אמרת: אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם

בריותיו! משום דישראל נמי זימני דמשכא להו

תקופת תמוז עד חגא והוי להו צערא. והאמר רבא:

מצטער פטור מן הסוכה! נהי דפטור, בעוטי מי

מבעטי. מיד, הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק

קעליהן, שנאמר: (תהלים ב:ד) ִים ִיְׂשָח֑ ב ַּבָּׁשַמ֣ יֹוֵׁש֣

.ה' ִיְלַעג־ָלֽמֹו
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