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1

תלמוד בבלי מסכת חולין דף יג עמוד ב

אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן :נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן ,אלא מנהג אבותיהן בידיהן.
2

תוספות מסכת עבודה זרה דף ב עמוד א

לכך נראה דטעם ההיתר משום דעכו"ם שבינינו קים לן בגוייהו דלא פלחו לעבודת כוכבים
3

מאירי ב:ק קיג:

הא כל שהוא מעממין הגדורים בדרכי הדת ועובדי האלהות על אי זה צד אעפ"י שאמונתם רחוקה מאמונתנו אינם
בכלל זה אלא הרי הם כישראל גמור לדברים אלו....
4

רמב"ם פירוש המשנה ע"ז א:ג

ודע שזו האומה הנוצרים הטוענים טענת משיח לכל שינויי כתותיהם כולם עובדי עבודה זרה ,ואידיהן כולם אסורים,
ונוהגין עמהם בכל התורה כדרך שנוהגין עם עובדי עבודה זרה.
5

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ט הלכה ד

הנוצרים עובדי ע"ז הם ויום ראשון הוא יום אידם ,לפיכך אסור לתת ולשאת עמהם בארץ ישראל יום חמישי ויום ששי
שבכל שבת ושבת ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום ,וכן נוהגין עמהם בכל אידיהם.
6

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יא הלכה ז

....וכן כל עכו"ם שאינו עובד עכו"ם כגון אלו הישמעאלים יינן אסור בשתייה ומותר בהנייה וכן הורו כל הגאונים ,אבל
אותם העובדים עכו"ם סתם יינם אסור בהנייה.
7

טור יורה דעה סימן קמח

והאידנא כתב הרשב"ם בשם רש"י שהכל מותר דלאו עובדי אליל הם ולא אזלי ומודי .ואע"ג דמתנדבין ונותנין המעות
לכהניהם מותר לו להלוותן שאין כהניהם קונין מהם לא תקרובות אלו ולא נויה אלא אוכלים ושותין אותם ועוד כיון
שעיקר פרנסתינו מהם ואנו נושאין ונותנין עמהם כל ימות השנה ואם היינו פורשים מהם ביום אידם היה לנו איבה
לכך שרי
8

שו"ת יביע אומר חלק ז  -יו"ד סימן יב

נמצא שהגאונים הראשונים שאמרו שהישמעאלים עובדי ע"ז הם ,כוונתם על הישמעאלים בדורות ראשונים שעדיין
היו אדוקים בע"ז .וכמ"ש הרמב"ם בתשובה הנ"ל שאז היו להם שלשה מיני ע"ז ,אבל בהמשך הדורות הגיעו למסקנא
נכונה ביחוד ה' ,שאין עוד מלבדו.
9

שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן מה

שאלה :האם מותר ליהודי לבקר בכנסייה של נוצרים? תשובה :במסכת עבודה זרה )דף יז ע"א( מבואר ,שיש איסור
אפילו להתקרב לפתח הבית של עבודה זרה ,שנאמר אל תקרב אל פתח ביתה .וכן כתבו התוספות שם .והרמב"ם
בפירוש המשנה ,עבודה זרה )פרק א' ,דף י"א ע"ב( כתב ,שכל עיר השייכת לאומה מן אומות העולם עובדי עבודה
זרה ,ויש להם בתוכה בית תפלה ,שהוא בית עבודה זרה ,מעיקר הדין היה צריך לאסור לדור באותה עיר ,אבל
בעונותינו אנו אנוסים בעל כרחנו לשכון בארצותם של עובדי עבודה זרה ,ונתקיים בנו בגלותינו ,ועבדתם שם אלהים
מעשה ידי אדם עץ ואבן ,ואם העיר כולה דינה כן שאסור לדור בתוכה ,קל וחומר לבית עבודה זרה עצמו ,שאסור לנו
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שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן צא

אם מותר ליכנס לכנסיה או מנזר או מסגד וכן לחצרותיהם .שאלה .....הרב שלמה מן ההר שליט"א מסר לי בשמו
של הרב שלכל בית של דת אחרת יש דין של בית ע"ז וגם למסגד ,האם זה נכון ,ומה המקור לכך
למדנו דברים ברורים מדבריו הקדושים האלה של הרמב"ם ז"ל שהדבר פשוט כביעתא בכותחא שאסור ליכנס לבית
עבודת כוכבים ,ולא עוד אלא שאסור אפילו כמעט לראותו...
....וא"כ ברור שאסור ליכנס לחצר כדי להשקיף על הנוף.
 ....בספר שו"ת חיים ביד להגאון הגר"ח פלאג'י ז"ל סי' כ"ו ,הוא נשאל שם ג"כ על אודות הכניסה לבית ע"ז שלהם,
ובדברי תשובתו הרחיב לבאר חומר האיסור שיש בזה ,וכן שאפילו לחצר אסור ליכנס אפילו לדבר עם אחד מהם,
ואפילו על עסקי רבים ,ואפילו אינו יום אידם ,ובסופם של דברים הוסיף וכתב וז"ל :ואל יקחך לבך לומר דבזה"ז ליכא
ע"ז כדכתבו הפוסקים לכמה מילי ,דזהו לגבי הגוים דאין לדונם לעוע"ז ,אכן בית טפילתם מקום מוכן לפור' דמקטרין
ועושים עבודתם זכר לע"ז של קדמונים תינח דאינו ע"ז ממש נקוט מיהא פלגא דמידי סרך טומאה וסט"א לא פלט,
ובפרט כשהנכנס הוא ישראל זרע קדש דהחיצונים דבקים בו כמי שנכנס למקום הדבורים ,וזה פשוט וברור ושכלי,
וצריכים טבילה ומלקות ולתת מלבושים שנכנסו בהם לעניים מרודים דתיהוי להו כפרה ....ועוד יעוין בשו"ת פרי
השדה ח"ב סי' ד' שהעלה ג"כ דהא דאסור ליכנס בבית תפלתם דהוא אפילו במקום דליכא צלמים עיי"ש ....וא"כ
ברור הדבר שאין הבדל בזה בין כנסיה לבין מנזר שבו אין צלמים ,ובכל גוונא אסור.
....הרי למדנו מפורש מדברי הר"ן דגם לעבודת הישמעאלים והשתחויתם לנביא השקר שלהם דין ע"א יש לקדשיהם
לכל דבר ,וא"כ ברור לפי"ז שגם בית המסגד שלהם שבו הם מבצעים עבודתם יש לו ג"כ דין של בית ע"א לכל דבר
ואסור ליכנס לשם ,וברוך אלקינו שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת .בברכה ובהוקרה אליעזר יהודא
וולדינברג.
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