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Devarim 7:1-3 
יֲאָך י"י ֱאֹל י ְיבִּ י  ק)א( כִּ ְרָּגשִּ י ְוַהּגִּ תִּ ָפֶניָך ַהחִּ ים מִּ ם ַרבִּ ְשָתּה ְוָנַשל ּגֹויִּ יָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ

י  ֶמָך. )ב( וְנָתָנם י"י ֱאֹלְוָהֱאֹמרִּ ים מִּ ים ַוֲעצומִּ ם ַרבִּ ְבָעה גֹויִּ י שִּ י ְוַהְיבוסִּ וִּ י ְוַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ יָך ְלָפֶניָך  קְוַהְכַנֲענִּ
תֵ  ְתָך לֹא תִּ ְתַחֵתן ָבם בִּ ית ְולֹא ְתׇחֵנם. )ג( ְולֹא תִּ ְכֹרת ָלֶהם ְברִּ ים ֹאָתם לֹא תִּ יָתם ַהֲחֵרם ַתֲחרִּ כִּ ְבנֹו  ְוהִּ ן לִּ

ְבֶנָך ַקח לִּ תֹו לֹא תִּ  .ובִּ

 
TALMUD Avodah Zarah 36b   

על דבר אחר אלא על פיתן ושמנן משום יינן ועל יינן משום בנותיהן ועל בנותיהן משום דבר אחר ו

בנותיהן דאורייתא היא דכתיב }דברים ז':ג'{ לא תתחתן בם דאורייתא ז' גוים אבל שאר   .משום ד"א

ולר"ש בן יוחי דאמר }דברים ז':ד'{ כי יסיר את בנך   .אומות לא ואתו אינהו וגזור אפילו דשאר אומות
ת ואתו אינהו גזור אפילו  מאחרי לרבות כל המסירות מאי איכא למימר אלא דאורייתא אישות דרך חתנו

  .זנות נמי בבית דינו של שם גזרו דכתיב }בראשית ל"ח:כ"ד{ ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף .דרך זנות
אלא דאורייתא גוי הבא על בת ישראל דמשכה בתריה אבל ישראל הבא על הגויה לא ואתו אינהו גזור  

סיני היא דאמר מר הבועל ארמית  ישראל הבא על הגויה הלכה למשה מ .אפי' ישראל הבא על הגויה

)א"ל( דאורייתא בפרהסיא וכמעשה שהיה ואתו אינהו גזור אפילו בצינעא בצינעא נמי   .קנאין פוגעין בו

]דכי אתא רב דימי אמר ב"ד של חשמונאי גזרו[ ישראל הבא על הגויה חייב  .בית דינו של חשמונאי גזרו

גזרו בית דינו של חשמונאי ביאה אבל ייחוד לא ואתו  כי  .כי אתא רבין אמר משום נשג"ז .משום נשג"א

 .אינהו גזור אפי' ייחוד ייחוד נמי בית דינו של דוד גזרו
But how is oil stricter than bread! — Rather [should the statement read that they made a 
decree] against their bread and oil on account of their wine; against their wine on account of 
their daughters;  against their daughters on account of another matter,  and against this other 
matter on account of still another matter.  [But the prohibition against marrying] their 
daughters is a Biblical ordinance, for it is written, Neither shall thou make marriages with 
them!  — The 'Biblical ordinance is restricted to the seven nations [of Canaan] and does not 
include other heathen peoples; and [the Schools of Hillel and Shammai] came and decreed 
against these also. But according to 'R. Simeon b. Yohai who declared that the words, For he will 
turn away thy son from following Me, include all women who would turn [their husbands aside 
from the worship of God], what is there to say? — Perhaps [the explanation is that] the Biblical 
ordinance is against intercourse through marriage, and they came and decreed even against 
immoral connection with them. 

 
RAMBAM Hilchot Issurei Biah 12:1 

ישראל שבעל עכו"ם משאר האומות דרך אישות או ישראלית שנבעלה לעכו"ם דרך אישות הרי אלו 
לוקין מן התורה שנאמר לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך אחד שבעה עממין ואחד 
כל אומות באיסור זה וכן מפורש על ידי עזרא ואשר לא נתן בנותינו לעמי הארץ ואת בנותיהם לא נקח 

 :לבנינו
 

TUR Even Ha’Ezer Siman 16 
כין אותו מכות מרדות ואם  כותית אע"פ שאין בה לאו אסורה מדרבנן ואם בא עליה בזנות דרך מקרה מ

יחדה לו בזנות חייב עליה מדרבנן משום נדה ומשום שפחה ומשום עכו"ם ומשום זונה כתב הרמב"ם  
ז"ל בא על הכותית משאר העכו"ם דרך אישות לוקה מן התורה או ישראלית שנבעלה לעכו"ם דרך  

ונ"ל  באיסור זה ע"כ אישות לוקה מן התורה משום לא תתחתן בם אחד ז' עכו"ם ואחד כל העכו"ם 
דלא קי"ל כרבי שמעון דאמר כי יסיר לרבות כל המסירין ואפילו בז' עכו"ם אין   שאינו אלא בז' עכו"ם

 לוקין משום לא תתחתן אלא לאחר שנתגיירו אבל בעודם עכו"ם לא שייך בהו חתנות. 
 

 



Rav Moshe Feinstein – Resp. Iggrot Moshe YD 1:156 
אם צריך המוהל ללכת לבית שיראה בחלול שבת כ"ז טבת תשי"ח. מע"כ ידידי ר"ד ראזענבלאט  

 שליט"א מוהל בעיר אטלאנטא.  
 

בדבר שמזדמן למע"כ ברית מילה אצל עוברי דת שמחללים שבת בפניו ומיחה בידם ואין שומעין לו 
דת כדי שלא יראה החלול  ששואל מע"כ אולי לא ילך כשיזדמן לו עוד פעם ברית אצל אנשים עוברי

לע"ד אף שודאי יש איסור על האדם לילך למקום שעוברין על איסורי תורה וראיה ממה שאיתא  שבת. 
והקמ"ל הוא רק שליכא   ביומא דף ע' שיש מצוה לראות בעשיית מצוה משום ברוב עם הדרת מלך 

שמעינן ממילא דלראות   א"כבראיה משום אין מעבירין על המצות מאחר שאין עסוק בה עיי"ש ברש"י. 
. מ"מ מסתבר שאין לבטל בשביל זה מצות מילה  בעבירה יש איסור דהא ברוב עם הוא ח"ו בזיון למלך

בזמנה שחיובה היא על כל ישראל וכ"ש על המוהל כשליכא מוהל אחר שעליו הוא החיוב ביחוד וב"ד  
אה בעשייתם עבירה דחלול שבת.  כופין אותו כדאיתא ביו"ד סי' רס"א, ומחוייב לילך לשם למול אף שיר

 אבל תיכף אחר מעשה המילה אין להשאר שם. ידידו, משה פיינשטיין  
 

R’ Moshe Shick – Resp. Maharam Shick OH 71 

והנה דין בית הכנסת וקאהר הנ"ל כבר כתבתי בקצרה ואריכות במקום אחר. ותוכן הדברים 
וקושט דברי אמת, דכל המשנים ממנהגי ישראל, ומדמין ומשווין מעשיהן למעשה דתות שארי  
אומות העולם, עוברין בכמה לאוין שכתב הרמב"ם בפרק י"א מהלכות עבודה זרה ]הלכה א'[,  

לת המחניים ]סימן א'[ ושם חשש דיש בו משום יהרג ואל יעבור. ואני ובירר ביותר ספר מחו
כבר כתבתי שנראה שאין בו משום יהרג ואל יעבור, וגם ביארתי דהלאווין הם על העושין 
ומתקנין ורוצין בהן, אבל המתפלל שם לתומו, הואיל ואין לו בית הכנסת אחר או משום סיבה 

מקום אסור לו מן התורה להתפלל שם, שאסור להיות ומכל אחרת, אינו עובר בלאוין הנ"ל. 
נטפל לעוברי עבירה, ודרשינן בפרק קמא דמכות ]ה' ע"ב[ דנטפל לעוברי עבירה, כעוברי 

ואפילו אם אינו מתפלל שם, אלא עומד או יושב שם בשעה שהם מתפללין בקאה"ר,   עבירה.
דף ע' ]ע"א[ דראיית מצוה  דאפשר דבכהאי גונא לא מיקרי נטפל, מכל מקום הרי אמרו ביומא

מצוה משום ד'ברוב עם הדרת מלך' ]משלי י"ד כ"ח[, וממילא נשמע דהוא הדין ראיית עבירה 
עבירה, ואינו דומה מועטין העושין עבירה למרובין, וסברא זו סברא דאורייתא היא. ולילך שם 

להתרחק   בשעה שאין מתפללין בקאה"ר, נראה דאין בו איסור, אלא שראוי וטוב להחמיר 
מדבר שעבדו בו עבירה, וכעין דקיימא לן באורח חיים סימן רמ"ד ]סעיף ג'[ בבית שנבנה 

 בשבת באיסור, ובמקום אחר הארכתי ואין כאן מקומו.
 

R’ Eliezer of Metz – Sefer Yereiim # 248 
פרא הרי זו אזהרה  לא תחניפו. צוה יוצרנו בפ' ואלה מסעי לא תחניפו את הארץ. ותניא בסי

לחנפים. והריני מפרש פי' חנופה שהזהירה עליה התורה כל השומע דבר עולה ושאינו הגון או  
רואה דבר רע ואמר טוב הוא ואינו שותק מתוך יראה לא מגופו ולא מממונו אלא מתוך רשע 
לבבו או חושב בלבבו ואומר )בלבבו( ברע עשה פן אפו עלי ויתקוטט עמי ואיני מפסיד 

טיטתו כי אם חסדו ואהבתו נקרא חנף עובר בלא תחניף ... למדנו שמחניפין לרשעים בק
מחמת פחד שרי אבל שלא מחמת פחד נקרא חנף מאחר שאינו גורם לו להחניף לרשע כי אם  

 רשע לבדו ושנאת הטוב והישר.
 

Magen Avraham OH 347 sk 4 
פ"ט( ואפי' לעכו"ם אבל מי דרך ארץ לומ' לאדם שעוסק במלאכה תצלח מלאכתך )שבת ד' 

 שעוסק במלאכת איסור אסור לו' לו כך )גיטין ספ"ה(: 
 

SHULCHAN ARUCH OH 306:14 
מי ששלחו לו שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל, מצוה לשום לדרך פעמיו 
להשתדל בהצלתה; ויוצא אפילו חוץ לשלש פרסאות ואי לא בעי, כייפינן ליה )וע"ל סי' שכ"ח  

 סעיף י'(.


