Page |1

Midrasha of Seattle:
Halachic Perspectives on Christianity
(based on a shiur by R. Yonah Gross of Congregation Beth Hamedrosh)

Source 1a: Mishna, Tractate Avoda Zara 2a
 להשאילן ולשאול, אסור לשאת ולתת עמהם- לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים
 מפני שמיצר, נפרעין מהן: לפורען ולפרוע מהן; רבי יהודה אומר, להלוותן וללוות מהן, מהן
. שמח הוא לאחר זמן, אף על פי שמיצר הוא עכשיו:הוא לו; אמרו לו
MISHNAH. ON THE THREE DAYS PRECEDING THE FESTIVITIES OF IDOLATERS, IT IS FORBIDDEN TO
TRANSACT BUSINESS WITH THEM, TO LEND ARTICLES TO THEM OR BORROW ANY FROM THEM, TO
ADVANCE, OR RECEIVE ANY MONEY FROM THEM, TO REPAY A DEBT, OR RECEIVE REPAYMENT FROM
THEM. R. JUDAH SAYS: WE SHOULD RECEIVE REPAYMENT FROM THEM, AS THIS CAN ONLY
DEPRESS THEM; BUT THEY [THE RABBIS] SAID TO HIM: EVEN THOUGH IT IS DEPRESSING AT THE
TIME, THEY ARE GLAD OF IT SUBSEQUENTLY.
1b) Rashi:

 וכולהו משום דאזיל ומודה לעבודת- לפני אידיהן של עובדי כוכבים ג' ימים אסור לשאת ולתת עמהן
.כוכבים ביום אידו
Lest any benefit they may derive from these be made by them a cause for rejoicing before their idols on
the day of festivity

Source 2: Rambam Mishne Torah, Laws of Avoda Zara/Idolatry 9:4
 לפיכך אסור לתת ולשאת עמהם בארץ,הנוצרים עובדי ע"ז הם ויום ראשון הוא יום אידם
ישראל יום חמישי ויום ששי שבכל שבת ושבת ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור
. וכן נוהגין עמהם בכל אידיהם,בכל מקום
Another edition of the Mishne Torah:

Chabad.org translation: The Canaanites are idol worshipers, and Sunday is their
festival. Accordingly, in Eretz Yisrael, it is forbidden to conduct transactions with them
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on Thursday and Friday each and every week, and, needless to say, on Sunday itself,
when transactions with them are forbidden everywhere.
Source 3: Rabbi Beryl Wein: Iggeret HaShmad (Maamar Kidush Hashem)
In the 1060’s, the community of Morocco was reeling from the radical persecutions of the
Almohadin Moslems, who demanded that Jews either leave, convert, or die. This led many people
to practice Judaism secretly, the predecessors of the famous Marranos. They rationalized their
public adherence to Islam by saying that Islam is not idol worship. However, a certain sage wrote
to them and said that they are all idol worshippers who are constantly transgressing the Torah,
and they will therefore not receive reward for their Mitzvos done in secret. Additionally, he
declared that anyone who even says that Mohammed is a true prophet is considered a denier of
God’s existence. This made many people in the Moroccan community decide either to give
themselves up or die Al Kiddush Hashem (In Sanctification of God’s name), or convert to Islam.
The Rambam was furious about this sage’s remarks, which he found totally incorrect, and wrote
a letter of reassurance to the Jews of Morocco refuting these remarks. In the letter, he rebuked
the sage’s ignorance, and told the Jews of Morocco that they had not transgressed these serious
prohibitions and were, in fact, allowed to live this double life under the circumstances. However,
he advised them to leave and find a place where they could freely practice the Mitzvos.

Source 4: Rambam’s Responsa
 יתעלה, והם מיחדים לאל. וכבר נכרתה מפיהם ומלבם,אלו הישמעאלים אינם עובדי ע"ז כלל
נכרתה ע"ז,  טף ונשים,וכן אלו הישמעאלים היום כולם...  יחוד שאין בו דופי,יחוד כראוי
. אין להם טעות כלל,' יתע,אבל ביחוד השם... מפיהם; וטעותם וטפשותם בדברים אחרים היא
These Yishmaelim [i.e., Muslims] are not idolaters at all. [Idolatry] has been eradicated from
their mouths and hearts. They unify G-d without question… Likewise all contemporary
Muslims, including women and children, have eradicated idolatrous beliefs and their errors and
foolishness are manifest in other matters… In respect of the unity of God, they are in no
error at all.
Source 5: Rambam, Mishne Torah, Laws of Forbidden Foods Ch. 11

ומייחדין אצלו יין, גר תושב והוא שקיבל עליו שבע מצות כמו שביארנו יינו אסור בשתייה ומותר בהנייה
 וכן כל עכו"ם שאינו עובד עכו"ם כגון אלו הישמעאלים יינן אסור בשתייה ומותר,ואין מפקידין אצלו יין
. אבל אותם העובדים עכו"ם סתם יינם אסור בהנייה,בהנייה וכן הורו כל הגאונים
A resident alien [ger toshav], namely one who has accepted the seven [Noahide]
commandments… we may not drink his wine but we may benefit from it… Similarly, any
non-Jew who does not serve idols, such as the Yishmaelim [=Muslims], though their wine
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may not be drunk, it is permitted to benefit from it. So have all the Geonim ruled. We may
derive no benefit, however, from the wine of idolaters.
Source 6: Rambam, Mishne Torah, Laws of Foundations of the Torah 1:7

אלוה זה אחד הוא ואינו שנים ולא יתר על שנים ,אלא אחד ,שאין כיחודו אחד מן האחדים
הנמצאים בעולם ,לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה ,ולא אחד כגוף שהוא נחלק
למחלקות ולקצוות ,אלא יחוד שאין יחוד אחר כמותו בעולם
]This God is one. He is not two or more, but one, unified in a manner which [surpasses
any unity that is found in the world; i.e., He is not one in the manner of a general
category which includes many individual entities, nor one in the way that the body is
divided into different portions and dimensions. Rather, He is unified, and there exists no
unity similar to His in this world.

Source 7: Rambam, Mishne Torah, Laws of Kings, Ch. 11
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל
ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה' ,הרי זה בחזקת שהוא משיח ,אם עשה והצליח ונצח כל
האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי .ואם לא הצליח עד כה או נהרג
בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו .ולא העמידו
הקב"ה אלא לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד.
אף ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין ,כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו
להעמיד חזון ונכשלו .וכי יש מכשול גדול מזה .שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ
נדחיהם ומחזק מצותן .וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות
רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה' .אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא
מחשבותינו מחשבותיו .וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר
דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד .שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא
כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד .כיצד .כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי
המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות
התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים
נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם .וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום
וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום
Jesus of Nazareth who aspired to be the Mashiach and was executed by the court
was also alluded to in Daniel's prophecies, as ibid. 11:14 states: 'The vulgar among
your people shall exalt themselves in an attempt to fulfill the vision, but they shall
stumble.' Can there be a greater stumbling block than Christianity? All the prophets spoke
of Mashiach as the redeemer of Israel and their savior who would gather their dispersed
and strengthen their observance of the mitzvot. In contrast, Christianity caused the Jews
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to be slain by the sword, their remnants to be scattered and humbled, the Torah to be
altered, and the majority of the world to err and serve a god other than the Lord.
Nevertheless, the intent of the Creator of the world is not within the power of man to
comprehend, for His ways are not our ways, nor are His thoughts, our thoughts.
Ultimately, all the deeds of Jesus of Nazareth and that Ishmaelite who arose after
him will only serve to prepare the way for Mashiach's coming and the improvement
of the entire world, motivating the nations to serve God together as Tzephaniah 3:9
states: 'I will transform the peoples to a purer language that they all will call upon the
name of God and serve Him with one purpose.'
How will this come about? The entire world has already become filled with the
mention of Mashiach, Torah, and mitzvot. These matters have been spread to the
furthermost islands to many stubborn-hearted nations. They discuss these matters and
the mitzvot of the Torah, saying: 'These mitzvot were true, but were already negated in
the present age and are not applicable for all time.'
Source 8: Teaching Torah to non-Jews – Difference between Muslims and Christians
R. Shlomo Brody
The Torah states, “Moses has commanded us the Torah, an inheritance for the community of
Jacob” (Deuteronomy 33:4). Deeming this inheritance the exclusive property of Jews, the sages
prohibited gentiles from learning Torah and Jews from teaching it to them. A strident
prohibition was also expressed in the Zohar.…..
Scholars have offered various rationales for the talmudic prohibition, which broadly impacted
its scope. Based on talmudic exegesis, some scholars understood any non-Jewish study as
a betrayal of the unique bond between Jews and God or a misappropriation of national
treasure…. Some went so far as to ban teaching the Hebrew alphabet, although other sources
indicated that this was a pragmatic step to prevent polemical abuses by hostile anti-Semites. In
a similarly polemical vein, one medieval source suggested that gentiles can learn the Prophets
and Hagiography (Writings) because its prophecies prove that God has not abandoned the
Jewish people.
Yet most scholars limited the prohibition in one form of another. The Talmud itself
contends that gentiles may learn material necessary to properly observe the seven
Noahide laws. In this spirit, Rabbi David Tzvi Hoffman argued that one may teach non-Jews the
narrative portions of the Torah which will inspire belief in the grandeur of God. Beyond that,
Rabbis Naftali Berlin and Tzvi Hirsch Chajes contended that the prohibition only applies
to aspects of the Oral Law but not to the written Scriptures.
Alternatively, Rabbi Samuel Eidels argued that the prohibition only included the
“reasons and secrets” of the Torah but not the basic texts or laws, with Rabbi Eliyahu
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Mizrahi further contending that the prohibition could be waived if one cannot extract oneself
from a situation without discussing that information.

Source 9: Responsa of the Rambam 149

לפי מה,  ואינו מותר דבר מזה לישמעאלים,ומותר ללמד המצות לנוצרים ולמשכם אל דתנו
 וכאשר ילמדום דבר מן כתוביה וימצאוהו, שתורה זו אינה מן השמים,שידוע לכם על אמונתם
 אבל. . . מתנגד למה שבדו הם מלבם לפי ערבוב הסיפורים ובלבול העניינים אשר באו להם
 ורק מגלים בה פנים בפרושם, מאמינים בנוסח התורה שלא נשתנה+ר"ל הנוצרים+ הערלים
 אפשר, ואם יעמידום על הפרוש הנכון, שהם ידועים בהם,המופסד ומפרשים זאת בפירושים
 לא יבוא לנו מזה מכשול ולא ימצאו, כשרוצים שיחזרו,ואפילו לא יחזרו, שיחזרו למוטב
.בכתוביהם דבר שונה מכתובינו
It is permissible to teach the commandments to Christians and to draw them close
to our religion. This is prohibited regarding Muslims, because, as you know they,
reject the divine origin of Torah and if they are taught scripture it would contradict
the version of events that they have either invented or confused… Christians, on the
other hand, believe the text of the Torah is immutable although they interpret it
improperly in their commentaries. If they were presented with the correct
interpretation, however, it is conceivable that they would recant; and even if they
don’t recant, it will cause us no harm since their scriptures are the same as our own.
Source 10: R. Menachem Meiri b. 1249 [ Provence]
Beit HaBechira on Tractate Avoda Zara

…והרי מנהג ההיתר אף ביום האיד הוא ומתוך כך עקר הדברים נראה לי שדברים אלו כלם
לא נאמרו אלא על עובדי האלילים וצורותיהם וצלמיהם אבל בזמנים הללו מותר לגמרי ומה
שאמרו בגמ' נצרי לעולם אסור אני מפרשו מלשון נוצרים באים מארץ מרחק האמור בירמיה
שקרא אותם העם נוצרים על שם נבוכד נצר

As for the statement in the gemara that “a Christian [notsri] is always forbidden [to be traded with],” I
interpret it as derived from “watchers [notsrim] who come from a far country,” as stated in Jeremiah
[4:16], who referred to that nation as notsrim after [Babylonian King] Nebuchad Nezzar ; and it is known
that there was an image of the sun in Babylon and the entire nation of Nebuchad Nezzar worshipped it.
And you already know that the sun serves on the first day [Sunday] in the enumeration of the beginnings
of days, and that day accordingly was called notsri on account of its connection to Nebuchad Nezzar
because of its association with the sun’s dominion, all of which is obvious and clear.

Source 11: Meiri Gittin 62a

ומכל מקום אמות הגדורות בדרכי הדתות ומאמינים במציאותו ית' לאחדותו ויכלתו אע"פ
:שמשתבשין בקצת דברים לפי אמונתנו אין להם מקום בדברים אלו
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Nevertheless, nations that are restricted by the ways of religion and believe in the
existence of Hashem, may He be blessed, His oneness and power, even though, from our
perspective, they are confused in a number of matters, have no connection to these issues
Source 12: Sefer Devarim Ch. 22 – The Mitzvah to Return Lost Property
ׁשֹור ָא ִחיָך אֹו- ִת ְר ֶאה ֶאת- א ל ֹא1 Thou shalt not see thy brother's ox or his
driven away, and hide thyself from
, וְ ִה ְתעַ ל ְַמ ָת, נִדָ ִחים,שֵׂ יֹו- ֶאתsheep
them; thou shalt surely bring them back
. ל ְָּא ִׁחיָך, הָ שֵׁ ב ְּת ִׁשיבֵׁ ם: מֵׂ הֶ םunto thy brother.

 וְ ל ֹא,ל ֹא ָקרֹוב ָא ִׁחיָך ֵׁאלֶיָך-ב וְּ ִׁאם
,יתָך
ֶ ֵׂתֹוְך ב- ֶאל,וַאֲ סַ פְ תֹו--יְדַ עְ תֹו
,וְּ הָ יָה עִׁ ְּמָך עַ ד ְּדרֹש ָא ִׁחיָך אֹתֹו
.וַהֲ שֵׁ בֹתֹו לֹו

2 And if thy brother be not nigh unto thee,
and thou know him not, then thou shalt bring
it home to thy house, and it shall be with
thee until thy brother require it, and thou
shalt restore it to him.

Source 13: Bava Kamma 113b
 לאחיך, שנאמר לכל אבידת אחיך, מניין לאבידת העובד כוכבים שהיא מותרת,א"ר חמא בר גוריא אמר רב
אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לעובד כוכבים
R. Hama b. Guria said that Rab stated: Whence can we learn that the lost article of a
heathen is permissible?17 Because it says: And with all lost thing of thy brother's:18 it is to
your brother that you make restoration, but you need not make restoration to a heathen.
Source 14: Shitta Mekubetzet, Bava Kamma 113a
… ומכל מקום אם נודע לו על כל פנים חייב להחזירו וכן אף באבדה כל צד שיהא חילול השם בעיכובה
מחזירה הא כל שהוא מעממין הגדורים בדרכי הדתות ועובדי האלהות על איזה צד אף על פי שאמונתם
רחוקה מאמונתנו אינם בכלל זה אלא הרי הן כישראל גמור לדברים אלו אף באבדה ואף בטעות ולכל שאר
הדברים בלא שום חילוק
(Quoting the Meiri regarding the obligation to return lost objects to their owner) Anyone
restricted by the ways of religion who serve Hashem in any way, even if their beliefs are
distant from our belief, are not in this category, but rather they are like Jews in these
matters, even in the case of lost objects…
Source 15: Commentary of Torah Temima

In 1902, Rabbi Baruch Halevi Epstein published his Torah Temima, which became one of the most
popular sefarim of the century. Baruch’s father, Rabbi Yechiel Michel, was the rabbi of Novorodak and
author of the classic Aruch HaShulchon, and his uncle was the illustrious Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin,
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Rosh Yeshiva of the famed Volozhin Yeshiva. The family was of Sephardic extraction, whose name
was originally Benveniste. However, after the Spanish Expulsion they were permitted to settle in
the German city of Epstein and apparently in gratitude adopted Epstein as their own name….The
object of the Torah Temima is to show the interrelationship between the Oral and Written Law.

 אבל בסתם אומות דינם כישראל,כב) כל המפרשים כתבו בכלל הדין הזה דאיירי בעובדי אלילים הפראים
 אבל לדעתי הנה דבר זה מבואר מפורש. וכולם כתבו כן רק עפ"י הסברא ולא הביאו מקור לדבריהם,לכל דבר
 מאי דכתיב, א"ר אבהו,בדרשת הגמרא ב"ק ל"ח א' לענין שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים פטור
 ראה הקדוש ברוך הוא שאין האימות מקיימים שבע מצות עמד,(חבקוק ג') עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים
 שהם אבר, כי הנה ענין שבע מצות ידוע, וכמה עמוקים ונאמנים הדברים הקצרים האלה. ע"כ,והתיר ממונן
 אנשים שאין מקיימים מצות, ומעתה הגע בעצמך, ברכת השם, דינין גזל ושפיכות דמים גילוי עריות,מן החי
 אוכלים אבר מה"ח ואין דין ודיין ביניהם וגוזלים ושופכים דמים ומגלי עריות,אלו ורק עושים ההיפך
 והם מחריבי עולם ומזיקים, הרי אין יתרון לאנשים כאלה על חיתו טרף אף במאומה,ומברכים את השם
 ובודאי אינם ראוים להחשב לסוג אנשים מן,לחברת האדם ומהרסים את ישוב העולם ותיקון המדינות
 אבל אלה המקיימים שבע מצות והם,הישוב וממילא אין כל דין ומשפט ולכן גם אין חזקת ממונם עליהם
 נעלה מעל כל ספק שדינם שוה בכל לישראל,רוב האומות שבזה"ז ובכל המדינות הנאורות
The permissibility of retaining lost property of a heathen applies to those nations who do
not fulfill the 7 mitzvot of the sons of Noach
Source 16: Tosafot Avoda Zara 2a

תוספות ד"ה אסור
פ"ה משום דאזיל ביום אידו ומודה לעבודת כוכבים
(a) Opinion #1: Rashi explains that the reason for this prohibition is because it causes the idolater on the day
of his holiday to than his idol.

מתוך לשונו משמע שר"ל אף ממקח וממכר
(b) Observation: Rashi implies that this is even the reason why one cannot do business with the idolater (for
three days beforehand).

וקשה על מה סמכו העולם לשאת ולתת ביום איד העבודת כוכבים עמהם
(c) Question: This is difficult. What do people rely upon today, as they even do business with idolaters
on the day of their holiday?

נהי דרוב אידיהם מן הקדישים הם מ"מ בכל שבוע יום אחד יש להם דלרבי ישמעאל (לקמן
) לעולם אסור.ו
1. Question (cont.): While it is true that most of their holidays celebrate saints (and they are not very involved
in these holidays that they would go offer Korbanos or thank their idol, see Chazon
Ish Yoreh Dei'ah 62:9), they still have one day a week (that they celebrate
religiously). According to Rebbi Yishmael (on 6a who says that one cannot do
business etc. with them for three days before and three days afterwards), it should
always be forbidden to do business with idolaters!
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) דעובדי כוכבים שבח"ל לאו עובדי עבודת כוכבים:ואין לומר דהיינו טעמא משום (חולין יג
אלא מנהג אבותיהם בידם
2. Implied Question: One cannot say that the reason why everyone does business with the idolaters is because
of the reason in Chulin (13b) that idolaters outside of Eretz Yisrael are not really
idolaters, but rather continue the custom of their forefathers. (Why isn't this is a
good reason?)

) בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד משמע הא יום אידם:דהא אמר שמואל בגמ' (לקמן ז
מיהא אסור
3. Answer: This is because Shmuel says in the Gemara (7b) that in the exile, it is only forbidden to do all
of these things on the day of their holiday. This implies that even in the exile,
all of these things are still forbidden on the holiday itself.

) גבי ר' יהודה נשיאה דשדר ליה ההוא מינא:לכך נראה דשרי משום איבה כדאמר בגמ' (שם דף ו
דינרא קסריינא ביום אידו אמר היכי איעביד לא אישקליה הויא ליה איבה
(d) Answer#1: It therefore appears that the reason is due to hatred (that they will hate us if we do not do
business with them at this time). This is as the Gemara (6b) states regarding Rebbi Yehudah
Nesi'ah. A heretic sent him a new type of Dinar on his (the heretic's) holiday. Rebbi Yehudah
said, what should I do? If I do not accept this gift, this will cause hatred (between us).

מיהו אין משם ראיה גמורה דשמא לאו משום איבה לישתרי אלא היה נוטל עצה כיצד יעשה שלא
יהיה לו איבה
(e) Implied Question#1: There is no clear proof that hatred gives room for leniency. It is possible that
he would not have permitted this due to hatred, and was merely trying to get advice
on a course of action that in order that the heretic should not hate him.

ועוד אי טעמא משום איבה תינח להלוותם ולהשאילם ולפרעם כשהעובד כוכבים תובע חובו אבל
לשאת ולתת עמהם דהיינו מקח וממכר מאי איבה איכא וכי לא יוכל ישראל לומר איני
צריך עתה למכור ולקנות וכן לשאול ללוות ולפרוע מה ידע העובד כוכבים שמניח משום
אידו
(f) Implied Question#2: Additionally, if the reason is due to hatred, it would be understandable why
we should lend them money, lend them items, and pay them when an idolater
demands payment. However, why is there going to be hatred if we do not do business
with them? Can't the Jew merely say that I am not interested now in selling and
buying? Similarly, why would it be permitted to borrow items or money from them, or to
pay them back? How would the idolater know that we are refraining from doing so on this
day because it is his holiday (in order that this should deemed causing hatred)?

לכך נראה דטעם ההיתר משום דעכו"ם שבינינו קים לן בגוייהו דלא פלחו לעבודת כוכבים
(g) Answer#2: It therefore appears that the reason for this leniency is because we know that the
idolaters among us do not bow down (i.e. serve) to idols. (The Maharam explains that
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they are not so tied up with their idol that they will thank him for these things, even on their
holiday.)

) רב יהודה דשדר ליה קורבנא לאבידרנא ביום אידו.ומהאי טעמא שרי לקמן בפ"ב (דף סה
אמר קים לי בגויה דלא פלח לעבודת כוכבים וכן רבא (שם) דשדר ליה קורבנא
לבר שישך ביום אידו אמר קים לי בגויה דלא פלח לעבודת כוכבים
1. Answer#2(cont.): For this reason, Rav Yehudah (65a) sent a present to Avidrana on his holiday, as he
said that he knows that he does not bow down to idols. Similarly, Rava (ibid.)
sent a present to Bar Sheishach on his holiday, as he said that he knows that he does
not bow down to idols.

א"נ יש לסמוך אההיא דתנא בירושלמי על מתני' דאסור לשאת ולתת תני בד"א בעובד כוכבים
שאינו מכירו אבל בעובד כוכבים שמכירו מותר מפני שהוא כמחניף ותניא הנכנס לעיר
ומצאן שמחים שמח עמהם שאינו אלא כמחניף להם
(h) Answer#3: Alternatively, we can rely on the Beraisa quoted in the Yerushalmi regarding our
Mishnah. The Beraisa states that it is only forbidden to do business with them at this
time if it is an idolater that he does not know. If he knows him it is permitted, as he is
merely flattering him. (The Maharam explains that the idolater knows that the Jew is
continuing to deal with him so they can continue to have a good business relationship. He
therefore will not thank his idols for "business as usual.") The Beraisa says that if someone
goes into a city and finds that the idolaters there are happy (due to a holiday) he can be
happy with them, as he is merely flattering them.

ור"ת היה מפרש אסור לשאת ולתת עמהם דוקא במידי דתקרובת ולא איירי כלל בלקנות דודאי
שרי בין ללישנא דאזיל ומודה בין ללישנא דלפני עור לא תתן
(i) Opinion#2: Rabeinu Tam explained that it is forbidden to deal with them in things that they offer to
their idols. The Mishnah is not discussing buying from idolaters which is certainly
permitted, both according to the opinion that he may go and thank his idol and the
opinion that this is Lifnei Iver.

דלא אסרו אלא למכור דוקא מידי דתקרובת ולשאת ולתת הכי פי' לשאת מהן המעות ולתת
להם מידי דתקרובת חליפי המעות
1. Opinion#2(cont.): This is because they only forbade selling items offered to idols, and "to carry and
give," meaning to carry the money from them and to give them something they
can offer to their idols in exchange for the money.

) בגמרא טעמא דלשאת ולתת עמהם אי משום הרווחה פירוש.ומביא ראיה מדאיבעיא (לקמן דף ו
משום שמרויח ומשתכר ואזיל ומודה לעבודת כוכבים או דלמא משום ולפני עור לא
תתן מכשול וקאמר נפקא מינה דאית ליה בהמה לדידיה
(j) Proof: Rabeinu Tam proves this from the question in the Gemara later (6a) regarding the reason that it is
forbidden to "carry and give with them." The Gemara asks whether this is because of profit,
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meaning that he profits and therefore goes and thanks his idols, or because of Lifnei Iver.
The Gemara notes that the practical difference is if the idolater has another animal.

ואי מידי דלאו תקרובת אסור אמאי לא קאמר נפקא מינה למידי דלאו תקרובת דמשום
הרווחה איכא אלא וודאי מידי דלאו תקרובת שרי
ולפי פר"ת אין לתמוה על מנהג העולם שאפילו אם היו מחזיקין אותם כעובדי עבודת כוכבים
שהרי אינם עושים שום תקרובת אלא במעות ובזה לא שייך הרווחה והרבה מעות
מצויים להם לאותו דבר
(k) Answer#4: According to Rabeinu Tam's explanation there is no question on the custom for
everyone to deal with idolaters, even on their holiday. Even if we would assume that
they are extremely into idolatry, they no longer sacrifice to their idol, but rather
pledge money to the idol. In such a case it is not possible to say he has a lot of money
now to choose from (as Rabeinu Tam explains the Gemara), as they already have a lot of
money anyway for that purpose.

Source 17: Talmud Sanhedrin 63b
, אסור לאדם שיעשה שותפות עם הנכרי: דאמר אבוה דשמואל,מסייעא ליה לאבוה דשמואל
 והתורה אמרה לא ישמע על פיך, ונשבע בעבודה זרה שלו,שמא יתחייב לו שבועה
'Nor cause others [sc. heathens] to vow or swear by its name.' This supports the
dictum of Samuel's father. For the father of Samuel said: One may not enter into a
business partnership with a heathen, lest the latter be obliged to take an oath [in
connection with a business dispute], and he swear by his idol, whilst the Torah hath
said, Neither let it be heard out through thy mouth.
Source 18: Tosafot Sanhedrin 63b
(a) Explanation #1: Rabeinu Shmuel explains that it is all the more so forbidden to undertake to accept a
Shevu'ah from him.

) ד'מלוה: כדאמר בפ"ק דמס' ע"ג (דף ו, מותר לקבל הימנו השבועה קודם שיפסיד,ור"ת אומר
. ולא חיישינן דילמא אזיל ומודה,' מפני שהוא כמציל מידם,ע"פ נפרעין ממנו
(b) Explanation #2: Whereas Rabeinu Tam permits it in order to avoid a monetary loss - like the
Gemara says in the first Perek of Avodah-Zarah, where it permits a person to claim
one's debt from them close to their festivals, because it is like rescuing it from them.

?ואע"ג דהתם ספק והכא ודאי
(c) Implied Question: Even though there it is a Safek (that he will praise his gods), and here it is Vaday.
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. ואין תופסין בהם אלהות,מ"מ בזמן הזה כולן נשבעים בקדשים שלהן
(d) Ruling: In any event, nowadays they all swear by what is holy to them, even though they do not
consider them as gods (see Maharam).

?ואע"פ שמה שמזכירין עמהם ש"ש וכוונתם לדבר אחר
(e) Implied Question: Even though they mention at the same time the name of god, by which they mean
Avodah-Zarah (see Tosfos ha'Rosh).

. אין זה שם עבודת כוכביםת גם דעתם לעושה שמים,מ"מ
(f) Answer (Part 1): Nevertheless, this is not the name of an Avodah-Zarah, and besides they are
referring to the One who created Heaven and earth.

. לא אשכחן דאסור לגרום לאחרים לשתף,ואע"פ שמשתפין שם שמים ודבר אחר
(g) Answer (Part 2): And even if they combine the Name of Hash-m with an idol (Shituf), we do not find
that Shituf is forbidden to them

. דבני נח לא הוזהרו על כך,ולפני עור ליכא
(h) Answer (Part 2): Nor is one Chayav because of 'Lifnei Iver', seeing as Nochrim are not warned on
Shituf (See Maharsha).

Source 19: Shulchan Aruch – Laws of Synagogues Orach Chayim 156 – SA is strict,
Remah is lenient, based on Tosafot

 שמא ב יתחייב לו שבועה ועובר משום לא ישמע על פיך (שמות,ויזהר מלהשתתף עם הכותים
 משום שאין הכותים בזמן, ויש מקילין בעשיית שותפות עם הכותים בזמה"ז: הגה.) יג,כג

 מ"מ כוונתם לעושה שמים וארץ אלא שמשתפים, ואע"ג דמזכירין הע"ז,הזה נשבעים בע"א
 יד) דהרי, ולפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט: ולא מצינו שיש בזה משום,שם שמים וד"א
)אינם מוזהרין על השתוף (ר"ן ספ"ק דע"ז ור' ירוחם ני"ז ח"ה ותוס' ריש פ"ק דבכורות
Siftei Cohen/Shach -rules in accordance with the view of Remah
Source 20: Responsa of Noda B’Yehuda – Yoreh Deah 148 – rejects the sweeping
leniency coming from the Remah
Yechezkel ben Yehuda Landau (8 October 1713 – 29 April 1793) was an
influential authority in halakha . He is best known for the work Noda Biyhudah ()נודע ביהודה, by
which title he is also known.

… וזה גופא מנ"ל להחכם הזה דאין הנכרים מצווים על השיתוף ואף שדבר זה מורגל בפי כמה חכמים שאין
 ואני יגעתי ולא.הנכרים מצווים על השיתוף וגם בכמה ספרים מדרשות ואגדות השתמשו בהקדמה זאת
מצאתי דבר זה לא בשני תלמודין בבלי וירושלמי ולא בשום אחד מגדולי הראשונים … אבל באמת לא כן
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הוא וכוונת התוס' ורמ"א הוא דמה שמשתף שם שמים ודבר אחר בשבועה אין זה עובד ע"ז ממש רק
שמשתף שם שמים ודבר אחר ואינו קורא בשם אלהים ואינו אומר אלי אתה רק שמזכירו בשבועתו עם
ש"ש בדרך כבוד ,בזה מצינו איסור לישראל דכתיב ובשמו תשבע והוא אזהרה לישראל שלא ישבע אלא
בשמו ב"ה ולא ישתף ש"ש ודבר אחר כמ"ש הרמב"ם בפי"א מהל' שבועות הל' ב' והנכרים אינן ומזהרים
/מוזהרים /על זה השיתוף .אבל בשעובד ע"ז בשיתוף אינו חילוק בין ישראל לנכרי.

Source 21: Nefesh HaRav – Rav Soloveitchik – p. 230 – agrees that nonשיתוף Jews are also forbidden to subscribe to

