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Введение 

 
В этой работе кратко сформулированы (вернее сказать, просуммированы) 

основные религиозные законы, определяющие отношение евреев и иудаизма к 
неевреям; эти «суммы» подкреплены (никоим образом не претендующим на 
полноту, напротив, существенно неполным) набором важнейших, непосредственно 
относящихся к делу фрагментов из классических еврейских галахических 
источников, являющихся фундаментом соответствующих установлений.В рамках 
этой небольшой работы мы не имели возможности произвести детальный анализ 
всех содержащихся в еврейской литературе галахических концепций, связанных с 
поднятыми нами разнообразными проблемами. Мы постарались, тем не менее, 
подобрать и представить читателю более или менее полный набор авторитетных 
мнений (в их оригинальной текстуальной форме) по каждой отдельной проблеме. 
Необходимо подчеркнуть, что речь идет исключительно о мнениях, письменно 
высказанных виднейшими еврейскими законодателями в их важнейших трудах или 
непосредственно содержащихся в основных (коллективных) еврейских 
религиозных источниках, прежде всего, в Талмуде. В некоторых случаях мы 
приводим и относящиеся к делу мнения, высказанные современными авторитетами. 
Мы кратко просуммировали все эти утверждения и сформулировали наши «суммы» 
в простой, но, тем не менее, обязывающей форме. Разумеется, эти «суммы» не 
отражают всех нюансов сложнейших проблем, затронутых в первоисточниках; тем 
не менее они однозначно очерчивают существующий диапазон мнений и 
практических императивов, созданных классическим ортодоксальным иудаизмом. 

Мы посвятили отдельное примечание непростой проблеме, связанной с 
многообразием терминов, при посредстве которых еврейская литература 
определяет и классифицирует неевреев. Ни в коем случае не пытаясь его 
подменить, сделаем все же одно важное замечание. Еврейский закон выделяет из 
всех неевреев группу людей, которых обозначает термином  ;(гер тошав)  תושב  גר  
согласно большинству мнений, в эту группу входят неевреи, исполняющие т.н. 7 
заповедей потомков Ноя (ниже это определение будет рассмотрено чуть 
подробнее). В принципе, согласно еврейскому закону, только такие неевреи имеют 
бесспорное право на жизнь, только им закон оказывает определенное 
снисхождение в том, что касается их имущественных прав, только их еврей имеет 
право (или даже обязан) спасать, к примеру, когда они тонут в реке. С другой 
стороны, еврейский закон выделяет из всех остальных неевреев открытых 
идолопоклонников, отношение к которым является особенно отрицательным – 
согласно еврейскому закону, по крайней мере, теоретически, их следовало бы 
казнить. Хотя различия между законами, относящимися исключительно к неевреям, 
получившим статус гер тошав, законами, относящимися лишь к 
идолопоклонникам, и законами, относящимися ко всем неевреям (включая 
имеющих статус гер тошав), являются весьма существенными и отражают 
немалый разброс в правовом статусе подпадающих под их действие субъектов, мы 
считаем необходимым отметить и довести до сведения читателя два немаловажных 
обстоятельства. 

Во-первых, согласно подавляющему большинству авторитетных мнений, 
основная часть нынешних неевреев не имеют статуса гер тошав, а христиане 
вообще рассматриваются как идолопоклонники и, как таковые (во всяком случае, в 
теории), подлежат смертной казни. Более того, судя по всему, даже в рамках самого 
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«снисходительного» подхода к проблеме миллиарды ныне живущих неевреев, 
являющихся, в принципе, вполне достойными и порядочными людьми, 
квалифицируются еврейским законом как заведомые идолопоклонники и ни в коем 
случае не могут получить спасительный статус гер тошав. Речь идет обо всех 
индуистах, буддистах, атеистах и т.д. Во-вторых, даже гер тошав (мало того – даже 
нееврей, перешедший в иудаизм), как мы увидим ниже, открыто и откровенно 
дискриминируется еврейским законом. 

 

Примечание: о терминологической проблеме классификации 
неевреев в еврейских источниках 

 
В рамках этого примечания мы считаем себя обязанными хотя бы вкратце 

коснутся важнейшего терминологического вопроса. Дело в том, что галахическая 
литература использует для обозначения понятия «нееврей» целый ряд совершенно 
различных терминов. До некоторой степени эта множественность имеет 
исторический характер и совершенно неизбежна ввиду того, что еврейская 
религиозная литература создавалась на протяжении длительного периода времени. 
Однако основной причиной упомянутой терминологической неоднозначности 
стала естественная семантическая потребность классифицировать неевреев (по 
тому или иному принципу) в контексте обсуждавшихся тем и установлений. Так, 
например, слово 1גוי (гой) обычно понимается просто как «нееврей», נח  בן  (бен 
Ноах) – как потомок Ноя, то есть «представитель человечества»,   כנעני (кнаани) – 
как«ханаанеянин», то есть представитель народов, населявших Ханаан до прихода 
евреев, כותי (кути) – чаще всего, как «самаритянин», представитель 
самаритянского еретического меньшинства, или вообще как «еретик», ז"ע  עובד  (овед 
авода зара) или  ם"עכו  (акум, аббревиатура слов, входящих в выражение овед 
кохавим умазалот, т.е. «поклоняющийся звездам и созвездиям») – как 
«идолопоклонник», נכרי (нохри) – как «чужак», «чужестранец»  (гер тошав)  ,תושב  גר  
– как «чужестранец, постоянно живущий среди евреев». Некоторые из этих 
терминов иногда употребляются в случайном порядке и подменяют друг друга, 
однако, в основном, они сохраняют присвоенные им специальные, имеющие 
галахический смысл значения, и используются в соответствии с ними в различных 
контекстах. 

Проблема терминологии оказывается вдвойне сложной из-за того, что цензура 
(внешняя, нееврейская, или внутренняя, еврейская) часто корректировала 
еврейские тексты, заменяя термины, использованные в свое время их авторами или 
редакторами, на другие, рассматриваемые в соответствующую эпоху или в 
соответствующей стране как менее оскорбительные. В большинстве случаев 
контекст позволяет однозначно определить, какое слово стояло в каждом месте 
оригинального произведения. Тем не менее, довольно часто мы не можем решить с 
необходимой уверенностью, какой термин перед нами – оригинальный или 
избранный цензором. В такой ситуации не вполне ясно, к какой категории 
неевреев относится данный закон – то ли лишь к непосредственно названной в 
отцензурированном тексте, то ли к иной (чаще всего, более широкой), 
обозначенной в оригинальном тексте другим термином. Ввиду этого 
исследователям еврейского религиозного права приходится обращаться за 
справками к оригинальным, нецензурированным источникам (изданиям). К 

                                                 
1 Хотя в ином контексте это слово может означать еще и «народ». 
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счастью, сегодня это, в основном, не слишком обременительно – большинство 
классических еврейских трудов восстановлены и опубликованы в оригинальной, 
нецензурированной форме, базирующейся на старинных рукописях и ранних 
печатных изданиях. 

Большая часть текстов, с которыми мы работали, взяты из подготовленной Бар-
иланским университетом 9-й компьютерной версии еврейских классических 
текстов (Bar-Ilan Responsa CD version 9 или DBS CD version 9). К сожалению (и 
отчасти к нашему удивлению), обращение к этим версиям не решило проблему 
полностью. Оказалось, что тексты Мишны, Талмуда, Мишне-Тора Маймонида, 
Тура и Шульхан-Аруха, воспроизведенные на этих дисках, во многих местах все 
еще сохраняют следы цензуры. Поэтому нам пришлось произвести тщательное 
сравнение этих текстов с существующими нецензурированными вариантами и во 
многих случаях откорректировать их. Наши коррекции были произведены на базе 
следующих изданий (за исключением мест, где мы, непосредственно в самой 
цитате, указали на иной источник): 

 
Мишне-Тора – по פרנקל שבתי מהדורת  (изданию Шабтая Франкля); 
Вавилонский Талмуд (вкл. комментарии Раши и Тосафот) – в основном, по 

изданию А.Штейнзальца; неизданные Штейнзальцем трактаты – по 
первопечатному изданию Талмуда (Венеция, 1520-1523 гг.); 

Мишна – по изданию Мишны с комментарием Маймонида, выпущенному в 
1963 году в Иерусалиме р. Йосефом Капахом ( קאפח יוסף ’ר ); 

Тур и Бейт-Йосеф (комментарий р. Йосефа Каро к Туру) – по 
иерусалимскому изданию «Все четыре раздела полного Тура» ( השלם  טורים  ארבעה ) 
1998 года; 

Шульхан-Арух – по краковскому изданию 1578 года (первое издание 
Шульхан-Аруха с комментариями Рама). 

 
Всюду, где мы изменили имевшийся в нашем распоряжении стандартный 

текст, сняв цензурные исправления, были использованы следующие обозначения: 
оригинальный нецензурированный текст заключался в квадратные скобки 
([оригинальный текст]), а цензурные поправки (которые следует опустить при 
чтении) – между значками «больше-меньше» (<цензурные поправки>). 

Однако установление верного (оригинального) термина – это первая, самая 
простая часть стоявшей перед нами интерпретационной задачи. Гораздо сложнее 
было определить, в каком значении появляется этот термин в каждой книге, в 
каждом частном случае, в каждом новом контексте. Дело в том, что одни и те же 
термины используются в разных текстах (а иногда и в одном и том же тексте – по 
различным мнениям) в разных смыслах. Прежде всего, это относится к слову גוי 
(гой), которое иногда обозначает всех неевреев, а иногда – лишь неевреев-
идолопоклонников. 

В некоторых случаях смысловые различия оказываются более тонкими; так, 
даже если базисное значение термина вполне понятно, часто возникает вопрос о 
том, в каком случае, при выполнении каких условий нееврей попадает под 
действие закона, относящегося к определенному этим термином людскому 
коллективу. Так, к примеру, обычно гер тошав (то есть человек, находящийся на 
наивысшей, ближайшей к еврею статусной ступени, доступной нееврею, не 
перешедшему в иудаизм) – это нееврей, исполняющий 7 заповедей, предписанных 
потомкам Ноя. Однако в еврейской литературе ведутся бесконечные дискуссии о 
том, что это определение, собственно, означает. Например, не существует единого 
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мнения по следующему вопросу: обязан ли нееврей, желающий приобрести статус 
гер тошав, формально объявить о намерении исполнять упомянутые 7 заповедей, 
сделав соответствующее заявление в суде (отдельный вопрос – еврейском или 
любом), или же достаточно только исполнять их практически? Должен ли он 
исполнять эти заповеди, непременно уверовав в справедливость утверждений 
иудаизма, или же ему разрешается воспринимать их (заповеди) просто как 
этические нормы? 

Галахические источники существенно расходятся во мнениях по этим 
вопросам. С одной стороны, некоторые авторитеты полагают, что ни один нееврей 
даже теоретически не может стать сегодня гер тошав, поскольку этот статус имеет 
практический смысл только во времена, когда действуют законы и заповеди, 
связанные с понятием יובל (ювель, «пятидесятый год», когда, к примеру, 
проданные евреями земельные угодья возвращаются к своим бывшим хозяевам); в 
таком случае этот статус не может получить в наше время даже нееврей, 
исполняющий 7 заповедей потомков Ноя, уверовав в истинность иудаизма. С 
другой стороны, существует и противоположное (крайнее) мнение, согласно 
которому всякий нееврей, придерживающийся монотеистической религии, в том 
числе, и практикующий христианин, должен рассматриваться как гер тошав даже 
сегодня. 

Разумеется, нет недостатка и в многочисленных промежуточных мнениях. 
Например, ряд авторитетов считают, что почетного статуса гер тошав могут 
удостоиться только подлинные монотеисты, например, мусульмане, но никак не 
христиане. Но и это еще не все. Некоторые из придерживающихся этого 
последнего мнения утверждают, что, по крайней мере, мусульманин как 
настоящий монотеист может приобрести статус гер тошав в полном смысле слова 
и воспользоваться всеми преимуществами, которые этот статус предоставляет, в то 
время, как другие полагают, что мусульманину доступен лишь частичный, 
неполный статус гер тошав, облегчающий его положение только в отношении 
некоторых галахических регуляций, но далеко не всех и не во всех случаях. 

Таким образом, необходимо констатировать, что поднятые выше 
терминологические вопросы весьма сложны и их невозможно разобрать подробно, 
во всех деталях, в рамках нашей работы. 

Формулируя наши «суммы», мы последовательно переводили термины נכרי,  גוי  
и נח  בן  как «нееврей» (gentile) – точно так же как и термины כנעני,  כותי  и ם"עכו , если 
было очевидно, что эти «специфические» определения были использованы вместо 
более общих лишь по цензурным соображениям. Только в случаях, когда сами 
источники ясно указывают, что данный закон относится только к идолопоклонникам 
в реальном смысле слова, или к этому выводу можно прийти по весомым косвенным 
соображениям, или же – аналогично – если источники подчеркивают, что закон 
относится и к неевреям, имеющим статус гер тошав, мы соотносились с этими 
терминологическими тонкостями в нашем переводе. 
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Сумма еврейских галахических источников 

об отношении к неевреям 
 
1. Убийство нееврея и спасение его жизни 

 
1.1)    Вообще говоря, согласно еврейскому закону всякий идолопоклонник (как 

еврей, так и нееврей) должен быть приговорен к смертной казни 
соответствующим судом. В том, что касается этого закона, 
идолопоклонством следует считать объявление божественным любого 
предмета или явления, безразлично, материального или духовного, за 
исключением единого и единственного Бога, причем как в случае, если 
это объявление реализуется последством культового действия (например, 
молитвы, жертвоприношения, воскурения и т.д.), так и если 
идолопоклонник просто публично декларирует свою веру в 
обожествленный объект. 
Некоторые из современных религий, например, индуизм, буддизм и 
зороастризм, являются по мнению всех без исключения еврейских 
авторитетов абсолютным идолопоклонством. Относительно христианства 
существуют разногласия между авторитетами, однако подавляющее 
большинство их также считает христианство идолопоклонством. С другой 
стороны, ислам идолопоклонством не считается. 
В нынешних условиях ни один еврейский религиозный суд не 
уполномочен выносить смертные приговоры, приговаривать людей к 
телесным наказаниям и даже к установленным Торой штрафам. Поэтому 
еврейские суды не могут рассматривать и дела об идолопоклонстве. 
Ввиду этого было установлено, что во времена, когда не существует 
соответствующего полномочного суда, всякий еврей имеет право и даже 
обязан убить еврея, бесспорно являющегося идолопоклонником (равно 
как и еврея, подвергающего сомнению божественный авторитет Галахи, в 
том числе, атеиста и агностика) – его жизнь объявлена утратившей 
святость. Правда, авторитеты позднейших времен постановили, что этот 
закон в наши дни уже не действует. 
В том, что касается идолопоклонников-неевреев (и всех остальных 
неевреев, не выполняющих 7 заповедей потомков Ноя), для нашего 
времени установлен следующий закон: еврей не обязан убивать их, 
однако, с другой стороны, ему запрещается спасать их в случае опасности. 
Отдельного рассмотрения заслуживает статус нееврея, не являющегося 
идолопоклонником в определенном выше смысле (а также практически 
выполняющего остальные заповеди потомков Ноя), однако 
объявляющего себя атеистом или агностиком. Его статус не вполне ясен, 
однако многие авторитеты считают, что такого нееврея следует 
приравнять к идолопоклоннику. 

 
1.2)   Убийство нееврея (в том числе – идолопоклонника иначе как по решению 

суда) в мирное время запрещено (однако, согласно большинству 
авторитетов, во время войны всякий нееврей, принадлежащий к 
враждебным нациям, может – или даже должен – быть убит). Тем не 
менее, еврей, убивший нееврея (даже в мирное время и даже 
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преднамеренно) не может быть приговорен к смертной казни 
человеческим судом при обычных обстоятельствах. По некоторым 
мнениям, он вообще не может быть наказан человеческим судом, во 
всяком случае, при обычных обстоятельствах. Однако нееврей, убивший 
еврея, должен быть приговорен к смерти в любом случае, даже если он 
сделал это непреднамеренно или случайно. Все это относится и к нееврею, 
имеющему статус гер тошав. 

 
1.3) Еврею запрещается спасать нееврея, находящегося в смертельной 

опасности, или лечить его, даже если он смертельно болен, безразлично, 
бесплатно или за плату, если только отказ в помощи нееврею не повлечет 
за собой рост враждебности по отношению к евреям. Согласно мнению 
одного из авторитетов, всеобщего запрета на спасение нееврея не 
существует, так что еврей, если хочет, может спасти нееврея, хотя и не 
обязан это делать. Этот закон не относится к нееврею, имеющему статус 
гер тошав, поскольку специальная заповедь обязывает евреев 
способствовать его выживанию. 

 
1.4) Еврею запрещается нарушать субботние запреты для спасения жизни 

нееврея иначе как в случае, когда неоказание помощи последнему может 
вызвать враждебность к евреям со стороны неевреев. По-видимому, это 
относится и к спасению жизни нееврея, имеющего статус гер тошав, 
однако некоторые авторитеты считают иначе.  

 
1.5)  Если еврей гонится за неевреем, чтобы убить его, запрещается спасать 

нееврея ценой жизни преследователя-еврея, даже если невозможно спасти 
его иным образом. Тот, кто убьет еврея, чтобы спасти жизнь 
преследуемого им нееврея, должен быть казнен. Однако если нееврей (или 
еврей) преследует еврея, чтобы убить его, преследуемый должен быть 
спасен даже ценой жизни преследователя (если нет другого способа его 
спасти). Этот закон относится ко всем неевреям, в том числе, и к 
неевреям, имеющим статус гер тошав. 

 
1.6)  Рассмотрим ситуацию, в которой шантажист требует от захваченного им 

заложника убить ни в чем не повинного человека, угрожая в противном 
случае убить его самого. Если человек, которого требуют убить – еврей, 
еврейский закон запрещает исполнить требование шантажиста, даже если 
это будет стоить заложнику жизни. Если же тот, кого требуют убить – 
нееврей, еврею-заложнику разрешается убить его (в такой ситуации), 
чтобы спасти свою жизнь.   Этот закон распространяется, по-видимому, и 
на нееврея, имеющего статус гер-тошав. 

 
1.7) Еврейке запрещается принимать роды у неевреек. Если еврейка 

официально зарабатывает на жизнь акушерством, ей разрешается 
принимать роды у неевреек, чтобы не возбуждать враждебность неевреев, 
но только в будние дни недели (не в субботу) и только за вознаграждение. 
Еврейке запрещается кормить грудью нееврейского ребенка, если только 
это не необходимо для ее здоровья. Однако еврейке разрешается 
принимать роды у нееврейки, имеющей статус гер тошав (хотя только в 
будние дни), равно как и кормить грудью ее ребенка. 
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1.8) Еврейке запрещается принимать роды у нееврейки в субботу, даже если 

это не требует нарушения субботних запретов. Однако ей разрешается 
принимать роды у нееврейки, имеющей статус гер тошав, даже в субботу, 
если это не связано с нарушением самых серьезных субботних запретов. 

 
1.9)   Некоторые из современных авторитетов полагают, что опасность вызвать 

враждебность неевреев по отношению к евреям (в связи с отказом еврея 
спасти жизнь находящегося в опасности нееврея) сегодня столь велика, 
что следует полагать ее неизбежной во всех случаях, когда такой отказ 
имеет место при свидетелях (по некоторым мнениям – даже если 
свидетелей нет). Поэтому упомянутые авторитеты обязывают еврея, 
столкнувшегося с находящимся в смертельной опасности неевреем, 
которому не оказывает помощь никто другой, в случае, если это 
происходит на глазах у свидетелей (по некоторым мнениям – и когда 
свидетелей нет), спасти жизнь находящегося в опасности нееврея, даже 
если это действие связано с нарушением субботних запретов.  
Тем не менее, врач-еврей должен стараться избегать ситуаций, в которых 
ему придется оказывать неевреям помощь, связанную с нарушением 
субботы. Так, ему запрещается поступать на работу в больницы, 
оказывающие помощь исключительно неевреям, если при этом он 
вынужден будет работать в субботу. Врач-еврей, работающий в 
«смешанной» больнице, большая часть пациентов которой – неевреи, 
обязан всеми юридически допустимыми способами уклоняться от выхода 
на работу в субботу. В «смешанной» больнице, большая часть пациентов 
которой – евреи, нет необходимости уклоняться от выхода на работу в 
субботу. Тем не менее, и таким, еврейским, по существу, больницам 
рекомендуется принимать на работу врачей-неевреев, которые и должны 
оказывать помощь нееврейским пациентам в субботу. 

 9



 
 

2. Ограбление, обкрадывание и обман нееврея, а также вопрос 
     о возвращении нееврею утерянных им предметов 
 
2.1)  Некоторые из галахических авторитетов полагают, что еврею, в 

принципе, разрешается грабить и обкрадывать нееврея, и что все это 
запрещено лишь в тех случаях, когда существует угроза, что такие 
действия приведут к осквернению имени Всевышнего или станут 
причиной реальной опасности для евреев. Другие авторитеты расходятся 
с ними во мнениях и считают, что ограбление и обкрадывание нееврея 
запрещены во всех случаях.  В то же время, видимо, следует заключить, 
что, по мнению всех еврейских авторитетов, ограбление и обкрадывание 
нееврея, имеющего статус гер тошав,  запрещены непосредственно Торой. 

 
2.2) Если выяснилось, что в рамках коммерческой операции еврей-продавец 

взыскал с нееврея-покупателя непомерную цену за свой товар или же 
скрыл от него низкое качество или иные недостатки этого товара, еврей 
не обязан нееврею какой бы то ни было компенсацией (хотя если бы 
покупатель был евреем, ему полагалась бы полная компенсация). По 
мнению некоторых авторитетов этот закон, скорее всего, не 
распространяется на случай с неевреем, имеющим статус гер тошав. 
Согласно этой точке зрения, такого нееврея запрещено обманывать и 
ущемлять; в случае, если это произошло, ему полагается компенсация. 
Очевидно, что в обратной ситуации (то есть если недобросовестный 
продавец – нееврей, а обманутый покупатель – еврей), результат также 
обратный – в таком случае нееврей обязан выплатить еврею 
компенсацию, полностью покрывающую нанесенный ему убыток. 

 
2.3) Если кредитор-нееврей, которому еврей должен деньги, скончался, еврей 

не обязан выплачивать долг его наследникам – при условии, что те 
ничего не знают о существовании долга. Если наследники напрямую 
спросят еврея, не должен ли он деньги покойному, еврею разрешается 
солгать и отрицать существование долга – опять же, лишь если он 
убежден, что наследники не знают о долге ничего конкретного и не смогут 
уличить его во лжи – ибо в таком случае имя Всевышнего было бы 
осквернено. 

 
2.4) Если в рамках коммерческой операции нееврей допустит ошибку (в 

расчетах или иную) в пользу еврея, например, даст тому слишком 
большую сумму в качестве сдачи, еврей не обязан вернуть нееврею 
полученные по ошибке деньги (хотя если бы ошибку допустил еврей, 
деньги в любом случае были бы ему возвращены). Некоторые авторитеты 
даже полагают, что еврею разрешается сознательно обманывать и 
вводить в заблуждение нееврея, если еврей убежден, что тот ничего не 
заметит (ибо в противном случае имя Всевышнего будет осквернено). 
Другие авторитеты считают иначе; они утверждают, что еврею дозволено 
лишь воспользоваться (пассивно) ошибкой нееврея, но он не имеет права 
обманывать его сознательно. 
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2.5) Если нееврей потерял какой-либо предмет (а еврей нашел его), 
запрещается возвращать этот предмет хозяину. Такие соображения как 
симпатия к потерявшему или сострадание в связи с его утратой не могут 
быть приняты во внимание. Однако если еврей, нашедший этот предмет, 
полагает, что его возвращение прославит имя Всевышнего (то есть в 
результате неевреи станут прославлять еврейский народ и его религию), 
ему разрешается вернуть найденный предмет. Если же невозвращение 
утерянного неевреем предмета может стать причиной осквернения имени 
Всевышнего, источником опасности или иного вреда для евреев, его 
возвращение является обязательным. 
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3. Материальные и деловые отношения с неевреями 

 
3.1) Согласно большинству авторитетных мнений, еврею запрещается 

потреблять (а в определенных случаях даже приобретать) некоторые 
пищевые продукты, произведенные неевреями, даже если у него нет 
возможности приобрести аналогичные продукты, произведенные 
евреями. Это относится к вину, большинству молочных продуктов, а 
также к большей части продуктов и блюд, испеченных, сваренных или 
поджаренных неевреями. Этот запрет распространяется и на продукты, 
произведенные или обработанные неевреями, имеющими статус гер 
тошав. 

 
3.2)  По мнению ряда авторитетов, еврею запрещается приобретать хлеб у 

булочника-нееврея даже если поблизости нет булочника-еврея. Согласно 
мнению других авторитетов, еврей может покупать хлеб у булочника-
нееврея, но только в случае, если поблизости нет булочника-еврея. 
Существует и мнение меньшинства (авторитетов), согласно которому 
разрешается покупать хлеб у булочника-нееврея даже в случае, если 
поблизости есть булочник-еврей. 

 
3.3)   В рамках всех видов своей деловой активности – купли/продажи, наема и 

сдачи в наем недвижимости, предоставлении или взятии денежных ссуд и 
т.д. – еврей обязан оказывать предпочтение другому еврею перед 
неевреем, даже если при этом он несет материальные потери (но не 
слишком значительные). 

 
3.4) Согласно одному мнению, существует специальная заповедь Торы, 

обязывающая брать беспощадно высокий процент по ссудам, которые 
евреи предоставляют неевреям. Другие мнения также запрещают 
предоставлять неевреям беспроцентные ссуды, однако не рассматривают 
этот запрет как особую заповедь (при этом необходимо помнить, что 
еврею запрещается брать проценты по ссудам, которые он предоставляет 
другим евреям, или же самому брать у другого еврея ссуду под проценты). 
По мнению некоторых авторитетов, если обстоятельства, при которых 
еврей предоставляет ссуду нееврею, могут привести к установлению 
теплых отношений между ними, и существует опасность, что еврей 
окажется под моральным влиянием нееврея и начнет следовать его 
обычаям, предоставление ссуды нееврею в принципе запрещается. В 
любом случае, по мнению всех авторитетов, еврею разрешается 
предоставлять ссуды под проценты нееврею, имеющему статус гер 
тошав. 

 
3.5) По некоторым мнениям, разрешается задерживать выплату зарплаты 

нееврею. По другим мнениям, это запрещено. В любом случае, 
запрещается задерживать выплату зарплату нееврею, имеющему статус 
гер тошав, однако это запрещение является менее строгим, нежели 
аналогичное запрещение, относящееся к еврею. 
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4.  Место неевреев в еврейской политической и юридической 
    системах 

 
4.1)  Нееврей (и даже прозелит, то есть «бывший» нееврей, перешедший в 

иудаизм), не может стать царем евреев или занимать какой бы то ни было 
пост, дающий ему реальную исполнительную власть над евреями. 
Нееврей не может стать судьей в еврейском суде. Даже прозелит не может 
быть членом суда, разбирающего дело, которое имеет шанс завершиться 
вынесением смертного приговора, а по большинству мнений – даже не 
имеет права разбирать финансовые споры между теми, кто рождены 
евреями (однако может разбирать финансовые споры между 
прозелитами). 

 
4.2) Нееврей не рассматривается еврейским судом как дееспособный 

свидетель. Это относится и к нееврею, имеющему статус гер тошав. 
 
4.3) Даже прозелит не может свидетельствовать в еврейском суде о событиях, 

происшедших до его перехода в иудаизм. 
 

4.4) В отличие от еврея, нееврей может быть приговорен еврейским судом к 
смертной казни в ходе чрезвычайно простой судебной  процедуры. 
Смертный приговор нееврею может вынести один-единственный судья, 
основываясь на показаниях одного-единственного свидетеля, даже если 
этот свидетель – родственник судьи или потерпевшего, причем без того, 
чтобы подсудимый нееврей был предварительно предупрежден о 
серьезности совершаемого им проступка. Этот закон относится и к 
нееврею, имеющему статус гер тошав. Если бы подсудимый был евреем, 
для вынесения ему смертного приговора требовалось бы исполнение 
многих сложных условий, касающихся состава судейской коллегии, числа 
и характера свидетелей, обязательного предупреждения перед лицом двух 
свидетелей и т.д.  

 
4.5) В случае конфликта между евреем и неевреем еврейский закон 

предусматривает следующую модель легального процесса. Если 
нееврейские законы в данном случае являются более благоприятными 
для еврейской стороны, дело должно быть рассмотрено согласно им; при 
этом нееврею объясняется: «Ты не можешь требовать большего – так 
утверждают твои собственные законы». Однако если в данном случае для 
еврейской стороны оказываются более благоприятными еврейские 
законы, дело решается согласно им, и нееврею объясняется: «Так требуют 
наши законы, мы не можем отойти от них». По-видимому, это правило не 
относится к нееврею, имеющему статус гер тошав; конфликты с его 
участием всегда разбираются по нееврейским законам – даже в тех 
случаях, когда это ему выгодно. 

 
4.6)  Если животное, принадлежащее еврею, наносит ущерб собственности 

нееврея, еврей не обязан нееврею какой-либо компенсацией. Но если 
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животное, принадлежащее нееврею, нанесет ущерб собственности еврея, 
нееврей обязан полностью компенсировать еврею понесенный им ущерб. 
По некоторым мнениям, этот закон относится к неевреям, имеющим 
статус гер тошав, по другим – не относится. 

 
4.7)   Нееврей (в том числе и имеющий статус гер тошав), который совершает 

ограбление (безотносительно к тому, кого он грабит – еврея или нееврея), 
должен быть приговорен к смертной казни. Еврей, совершивший 
ограбление, ни в каком случае не может приговорен быть к смертной 
казни. 

 
4.8) Всякий (как еврей, так и нееврей), кто похитит еврея, может быть 

приговорен к смертной казни. Еврей, похитивший нееврея, к смертной 
казни быть приговорен не может. 
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5. Нееврейская культура 
 
5.1)   Нееврею запрещено соблюдать субботние заповеди (то есть отдыхать в 

субботу). Он не имеет права установить для себя собственный 
религиозный праздник или религиозный день отдыха. Нарушающий этот 
запрет приговаривается к телесному наказанию (по некоторому мнению – 
даже к смертной казни). Существует мнение, согласно которому нееврей 
не имеет права даже установить для себя секулярный день отдыха или 
просто преднамеренно отдыхать в течение целого дня. Эти запреты 
относятся и к неевреям, имеющим статус гер тошав. 

 
5.2) Нееврею запрещается изучать еврейское учение. Нарушение этого запрета 

карается телесным наказанием. Это относится и к нееврею, имеющему 
статус гер тошав. 
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6. Эмоциональное и социальное отношение к неевреям 
 
6.1) Еврей, проходящий около нееврейских могил или увидевший толпу 

неевреев, должен произнести следующее: «Горько опозорена ваша мать; 
посрамлена родившая вас: вот конец народов – пустыня, земля иссохшая 
и необитаемая» (Йиремия, 50:12). Еврей, проходящий мимо церкви (а 
согласно некоторому мнению – мимо любого нееврейского жилища), 
должен произнести следующее: «Дом надменных разрушит Господь» 
(Притчи, 15:25). 

 
6.2)  Запрещение ненавидеть (другого человека) относится исключительно к 

евреям. 
 
6.3)  Еврей не должен скорбеть (в частности, справлять ритуальный 

недельный траур) даже по своим ближайшим родственникам-неевреям, в 
том числе братьям и сестрам (сыновьям и дочерям своего отца от 
нееврейки), сыновьям или дочерям (собственным детям от нееврейки). 
Прозелит не должен скорбеть по собственным нееврейским отцу и матери. 

 
6.4) Еврейский закон разрешает мстительность и злопамятность по 

отношению к нееврею (но не к еврею). Аналогично, заповедь «люби 
ближнего своего как самого себя» не относится к неевреям. 

 
6.5)  Еврейский закон запрещает злословие только по отношению к еврею. 
 
6.6)  Еврею запрещается делать подарки нееврею иначе как если он хорошо с 

ним знаком и, как следствие такого знакомства, ожидает от него ответных 
благ. Этот закон не распространяется на неевреев, имеющим статус гер 
тошав – еврею разрешается дарить им подарки без всяких условий. 

 
6.7)  Еврею запрещается хвалить или благословлять нееврея. 
 
6.8) Запрещается продавать неевреям недвижимость в Земле Израиля. 

Запрещается даже сдавать им некоторые виды недвижимости (в Земле 
Израиля) в наем. Эти запреты не относятся к неевреям, имеющим статус 
гер тошав. 

 
6.9)  Еврей не должен публично принимать материальную помощь от нееврея, 

ибо такое действие рассматривается как постыдное и оскверняющее имя 
Всевышнего – кроме как в случае, если он не может получить ее от еврея 
(даже публично) или от нееврея – но наедине. 
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7. Материальные и деловые отношения с неевреями 
 
7.1)  Еврею запрещается отпускать на свободу своего нееврейского раба. 
 
7.2) По мнению одного из еврейских авторитетов, нееврейка, вступившая в 

сексуальную связь с евреем, должна быть приговорена к смертной казни, 
в точной аналогии с законом, карающим скотоложество (животное, с 
которым вступил в связь еврей, должно быть убито, ибо стало орудием 
зла, склонившим еврея к греху – несмотря на то, что само оно никакого 
греха не совершило). Другие авторитеты отвергают это сравнение и 
связанную с ним интерпретацию и не считают, что упомянутая нееврейка 
должна быть приговорена к смертной казни. В любом случае, еврей, 
вступивший в связь с нееврейкой, не может быть приговорен за это к 
смертной казни (впрочем, как и нееврей, вступивший в связь с 
незамужней еврейкой). 

 
7.3) Согласно мнению подавляющего большинства авторитетов, во время 

войны с неевреями еврей имеет право вступить в сексуальную связь 
(хотя и всего один раз) с захваченной им пленницей-нееврейкой, даже 
если она – замужняя женщина, причем даже против ее воли. Согласно 
некоторым другим мнениям, ему разрешается лишь взять ее в плен, но в 
сексуальные отношения с ней он сможет вступить не раньше, чем она 
примет иудаизм и они вступят в брак. В любом случае, жениться на ней 
он может лишь в случае, если она согласится принять иудаизм. Если 
пленница не захочет этого сделать, ей придется, самое меньшее, 
согласиться исполнять 7 заповедей потомков Ноя; в таком случае она 
должна быть освобождена. Если она откажется оставить 
идолопоклонство, ее следует казнить (как и всякого идолопоклонника). 

 
7.4) Запрещение осквернять тело умершего еврея заведомо намного суровее, 

нежели аналогичное запрещение осквернять тело мертвого нееврея. По 
некоторым мнениям, запрещения осквернять тело нееврея вообще не 
существует. Ввиду этого, по  мнению ряда авторитетов, разрешается 
вскрывать тела умерших неевреев в рамках изучения медицины, в тот 
время, как вскрывать ради этого тела умерших евреев запрещено. По 
некоторым другим мнениям, запрещено вскрывать и тела неевреев; 
следует отметить, что существует мнение,  разрешающее вскрывать даже 
тела евреев, если это необходимо в учебных целях. 

 
7.5) Большинство еврейских авторитетов, во всяком случае, вплоть до времен 

Шульхан-Аруха, полагали, что всех неевреев следует подозревать в 
склонности к скотоложеству; поэтому они запрещали евреям оставлять 
свой скот наедине с неевреями. Многие из более поздних авторитетов 
полагают, что в наше время это подозрение неуместно, ибо и во всех 
знакомых им нееврейских обществах скотоложество считается 
отвратительным. 
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8. Метафизический взгляд иудаизма на неевреев 
 
8.1) Евреи – полноценные, совершенные человеческие существа; неевреи, со 

своей стороны, хотя и люди, однако неполноценные и несовершенные. 
Различие между евреями и другими народами подобно различию между 
душой и телом или между людьми и животными. 

 
8.2)  Различие между душой еврея и душой нееврея больше, глубже и 

значительнее, чем различие между душой животного и человеческой 
душой, ибо последнее имеет лишь количественный характер, а первое – 
качественный. 

 
8.3) Евреи имеют две души; их земная душа соединяет в себе хорошее и 

дурное, добро и зло, в то время, как их вторая душа идеально чиста и 
является интегральной частью Всевышнего. Неевреи имеют лишь одну 
душу, и она происходит из сферы, которая вся – зло. Земная душа евреев 
происходит из той же сферы, что и души чистых животных; земная душа 
нееврея происходит из той же сферы, что и души нечистых животных. 

 
8.4) Согласно некоторым мнениям, только евреи созданы по образу и подобию 

Всевышнего. По другим мнениям, неевреи также созданы по образу и 
подобию Всевышнего. 

 
8.5)  Неевреи занимают одно из самых низких мест во вселенской иерархии. 

Они вообще не существовали бы, если бы Адам и Ева не согрешили в 
раю. 
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Сумма еврейских галахических источников 
об отношении к неевреям 

(с источниками на языке оригинала) 
 
1. Убийство нееврея и спасение его жизни 

 
1.1) Вообще говоря, согласно еврейскому закону всякий идолопоклонник (как 

еврей, так и нееврей) должен быть приговорен к смертной казни 
соответствующим судом. В том, что касается этого закона, 
идолопоклонством следует считать объявление божественным любого 
предмета или явления, безразлично, материального или духовного, за 
исключением единого и единственного Бога, причем как в случае, если 
это объявление реализуется последством культового действия (например, 
молитвы, жертвоприношения, воскурения и т.д.), так и если 
идолопоклонник просто публично декларирует свою веру в 
обожествленный объект. 
Некоторые из современных религий, например, индуизм, буддизм и 
зороастризм, являются по мнению всех без исключения еврейских 
авторитетов абсолютным идолопоклонством. Относительно христианства 
существуют разногласия между авторитетами, однако подавляющее 
большинство их также считает христианство идолопоклонством. С другой 
стороны, ислам идолопоклонством не считается. 
В нынешних условиях ни один еврейский религиозный суд не 
уполномочен выносить смертные приговоры, приговаривать людей к 
телесным наказаниям и даже к установленным Торой штрафам. Поэтому 
еврейские суды не могут рассматривать и дела об идолопоклонстве. 
Ввиду этого было установлено, что во времена, когда не существует 
соответствующего полномочного суда, всякий еврей имеет право и даже 
обязан убить еврея, бесспорно являющегося идолопоклонником (равно 
как и еврея, подвергающего сомнению божественный авторитет Галахи, в 
том числе, атеиста и агностика) – его жизнь объявлена утратившей 
святость. Правда, авторитеты позднейших времен постановили, что этот 
закон в наши дни уже не действует. 
В том, что касается идолопоклонников-неевреев (и всех остальных 
неевреев, не выполняющих 7 заповедей потомков Ноя), для нашего 
времени установлен следующий закон: еврей не обязан убивать их, 
однако, с другой стороны, ему запрещается спасать их в случае опасности. 
Отдельного рассмотрения заслуживает статус нееврея, не являющегося 
идолопоклонником в определенном выше смысле (а также практически 
выполняющего остальные заповеди потомков Ноя), однако 
объявляющего себя атеистом или агностиком. Его статус не вполне ясен, 
однако многие авторитеты считают, что такого нееврея следует 
приравнять к идолопоклоннику. 

 
 :ם הלכות תשובה פרק ג"רמב. א

 הלכה ו
ואלו  הן  שאין  להן  חלק  לעולם  הבא  אלא  נכרתים  ואובדין  ונידונין  על  גודל  רשעם  וחטאתם  לעולם  ולעולמי 

] המשומדים[המינים  והאפיקורוסין  והכופרים  בתורה  והכופרים  בתחיית  המתים  ובביאת  הגואל  :  עולמים
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ומחטיאי  הרבים  והפורשין  מדרכי  צבור  והעושה  עבירות  ביד  רמה  בפרהסיא  כיהויקים >  המורדים<
 . והמוסרים ומטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים ושופכי דמים ובעלי לשון הרע והמושך ערלתו

 
 הלכה ז

והאומר  שיש  שם  מנהיג  אבל  הן ,  האומר  שאין  שם  אלוה  ואין  לעולם  מנהיג:  חמשה  הן  הנקראים  מינים
וכן  האומר  שאינו  לבדו  הראשון ,  והאומר  שיש  שם  רבון  אחד  אבל  שהוא  גוף  ובעל  תמונה,  שנים  או  יותר

ינו  ובין  רבון  העולמים  כל כדי  להיות  מליץ  ב>  כוכב  או  מזל  וזולתו<]  אלוה  זולתו[וכן  העובד  ,  וצור  לכל
 . אחד מחמשה אלו הוא מין

 
 הלכה ח

האומר  שאין  שם  נבואה  כלל  ואין  שם  מדע  שמגיע  מהבורא  ללב  בני :  שלשה  הן  הנקראים  אפיקורסין
והאומר  שאין  הבורא  יודע  מעשה  בני  האדם  כל  אחד  משלשה ,  והמכחיש  נבואתו  של  משה  רבינו,  האדם

אפילו  פסוק  אחד  אפילו '  האומר  שאין  התורה  מעם  ה:  פרים  בתורהשלשה  הן  הכו,  אלו  הן  אפיקורוסים
וכן  הכופר  בפרושה  והוא  תורה  שבעל  פה ,  תיבה  אחת  אם  אמר  משה  אמרו  מפי  עצמו  הרי  זה  כופר  בתורה

והאומר  שהבורא  החליף  מצוה  זו  במצוה  אחרת  וכבר  בטלה  תורה  זו ,  והמכחיש  מגידיה  כגון  צדוק  ובייתוס
 . ההגרים כל אחד משלשה אלו כופר בתורה]הנוצרים ו[כגון ' פ שהיא היתה מעם ה"אע
 

 הלכה ט
> והמומר<]  והמשומד[לעבירה  אחת  >  המומר<]  המשומד:  [>המומרים  מישראל<]  המשומדים[שנים  הם  

לעבירה  אחת  זה  שהחזיק  עצמו  לעשות  אותה  עבירה  בזדון  והורגל >  מומר<]  המשומד[,  לכל  התורה  כולה
  מן  הקלות  כגון  שהוחזק  תמיד  ללבוש  שעטנז  או  להקיף  פאה  ונמצא  כאלו  בטלה ונתפרסם  בה  אפילו  היתה

> מומר<]  משומד[,  לאותו  דבר  והוא  שיעשה  להכעיס>  מומר<]  משומד[מצוה  זו  מן  העולם  אצלו  הרי  זה  
] שמד[בשעה  שגוזרין  >  החוזרים  לדתי  העובדי  כוכבים<]  החוזר  לדתי  הגויים[לכל  התורה  כולה  כגון  

ק  בהם  ויאמר  מה  בצע  לי  להדבק  בישראל  שהם  שפלים  ונרדפים  טוב  לי  שאדבק באלו שידם וידב>  גזרה  <
החוזר [  לכל  התורה  כולה  כגון  :ד"השגת  הראב(.  לכל  התורה  כולה>  מומר<]  משומד[הרי  זה  ,  תקיפה

הנה >  לדת  העובדי  כוכבים<]  לדתי  הגויים[א  ומי  שחוזר  "א.  >החוזר  לדת  העובדי  כוכבים<]  לדתי  הגויים
  ).והרי הוא מין> באלהיהם<] בישו[א מודה הו
 
 :ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב"רמב. ב

 הלכה א
שלא לעבוד אחד מכל הברואים לא מלאך ולא גלגל ולא > בעבודת כוכבים<] בעבודה זרה[עיקר הצווי 

הוא הוא האלהים ו' פ שהעובד יודע שה"כוכב ולא אחד מארבעה היסודות ולא אחד מכל הנבראים מהן ואע
וענין זה >, כוכבים<] עבודה זרה[עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחלה הרי זה עובד 

אלהיך ' אשר חלק ה' הוא שהזהירה תורה עליו ואמרה ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש וגו
אותם ' חלק הכלומר שמא תשוט בעין לבך תראה שאלו הן המנהיגים את העולם והם ש, אותם לכל העמים

, לכל העולם להיות חיים והווים ואינם נפסדים כמנהגו של עולם ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדן
כלומר שלא תטעו בהרהור הלב לעבוד אלו להיות , ובענין הזה צוה ואמר השמרו לכם פן יפתה לבבכם

 . סרסור ביניכם ובין הבורא
 
 הלכה ב

, בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה> כוכבים <]עבודה זרה[ספרים רבים חברו עובדי 
ואפילו להסתכל בדמות , ה שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה"צונו הקב

ובענין הזה נאמר ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו , הצורה אסור שנאמר אל תפנו אל האלילים
פ שאין אתה עובדה שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות " היא אעשלא תשאל על דרך עבודתה היאך

 . כמה שהן עושין שנאמר ואעשה כן גם אני
 
 הלכה ג

וכל הנפנה אחריה > עבודת כוכבים<] עבודה זרה[וכל הלאוין האלו בענין אחד הן והוא שלא יפנה אחר 
בלבד הוא שאסור להפנות > ביםעבודת כוכ<] עבודה זרה[ולא , בדרך שהוא עושה בו מעשה הרי זה לוקה

אחריה במחשבה אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרין אנו שלא 
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מפני שדעתו של אדם קצרה , להעלותה על לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב
חר מחשבות לבו נמצא מחריב את ואם ימשך כל אדם א, ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו

ופעמים יחשוב ביחוד > עבודת כוכבים<] עבודה זרה[כיצד פעמים יתור אחר , העולם לפי קוצר דעתו
ופעמים בנבואה שמא היא אמת , מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור, הבורא שמא הוא שמא אינו

 ואינו יודע המדות שידין בהן עד שידע ,ופעמים בתורה שמא היא מן השמים שמא אינה, שמא היא אינה
ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי לבבכם , האמת על בוריו ונמצא יוצא לידי מינות

כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת , ואחרי עיניכם אשר אתם זונים
פ שהוא גורם לאדם "ולאו זה אע, חרי עיניכם זו זנותכך אמרו חכמים אחרי לבבכם זו מינות וא, האמת

 . לטרדו מן העולם הבא אין בו מלקות
… 
 הלכה ה

לכל דבריו ואינו > כוכבים<] עבודה זרה[הרי הוא כעובד > עבודת כוכבים<] עבודה זרה[ישראל שעבד 
 הוא הרי> מומר לעבודת כוכבים<] משומד לעבודה זרה[, כישראל שעובר עבירה שיש בה סקילה

מישראל אינן כישראל לדבר מן > האפיקורסים<] המינים[וכן , לכל התורה כולה> מומר<] משומד[
, הדברים ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם שנאמר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים

 הם התרים אחר מחשבות לבם בסכלות דברים שאמרנו עד שנמצאו עוברים> והאפיקורסים<] והמינים[
ואסור לספר עמהן ולהשיב עליהן , על גופי תורה להכעיס בשאט בנפש ביד רמה ואומרים שאין בזה עון

ומחשבה של אפיקורוס <] ומחשבת מין לעבודה זרה[, תשובה כלל שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה
ידים כ אסור לאבד ממונו ב"א אעפ"א. לכל דבריו'  ישראל שעבד וכו:ד"השגת הראב(. >לעבודת כוכבים

ואין לו זרע כשר ודאי מותר לאבדו בידים או > עובדת כוכבים<] גויה[מידי דהוה אמסור אבל אם נשא 
  ).ליטלו מעצמו

 
 הלכה ו

פ שלא עבדה הרי זה מחרף ומגדף את השם "שהיא אמת אע> בעבודת כוכבים<] בעבודה זרה[כל המודה 
שנאמר והנפש אשר ' ואחד המגדף את ה> עבודת כוכבים<] עבודה זרה[ואחד העובד , הנכבד והנורא

> עבודת כוכבים<] עבודה זרה[לפיכך תולין עובד , הוא מגדף' תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את ה
 .כמו שתולין את המגדף ושניהם נסקלין

 
 :ם הלכות מלכים פרק ח"רמב. ג

 הלכה י
ולכל הרוצה להתגייר , עקבשנאמר מורשה קהלת י, משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל

וכן צוה משה , אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצות, שנאמר ככם כגר, משאר האומות
והמקבל , וכל מי שלא יקבל יהרג, רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

וכל המקבל עליו למול , שלשה חבריםאותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני 
 . >כמן האומות<] כמין שבאומות[ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי זה 

 
 הלכה יא

והוא שיקבל , ויש לו חלק לעולם הבא, כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם
, י משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהןה בתורה והודיענו על יד"אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב

 .מחכמיהם> ולא<] אלא[אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם 
 

 ם הלכות מלכים פרק ט"רמב
 הלכה ב

 ז שבית דין של ישראל ממיתין עליה בן "וכל ע, והוא שיעבוד כדרכה, ז הרי זה חייב"בן נח שעבד ע
 פ שאינו נהרג "ואע, וכל שאין בית דין של ישראל ממיתין עליה אין בן נח נהרג עליה, יהנח נהרג על
 . ולא לעשות צורות וכיוצא בהן לנוי, ולא ליטע אשרה, ואין מניחין אותו להקים מצבה, אסור בכל

 
 הלכה ג

 ין כן מה שא, בין שבירך בכינוי בכל לשון חייב, בין שבירך בשם המיוחד, בן נח שבירך את השם
 .בישראל
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 :פרק ב הלכה לג) ליברמן(תוספתא מסכת בבא מציעא . ד

הגוים  והרועים  בהמה  דקה  ומגדליה  לא  מעלין  ולא  מורידין  המינין  והמשומדין  והמסורות  מורידין  ולא 
 .מעלין

 
 :ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד"רמב. ה

 הלכה י
ירות להכעיס אפילו אכל נבילה או לבש שעטנז או העושה עב, והם עובדי עבודה זרה מישראל, המינים

אם יש בידו כח , מצוה להרגן, מישראל, והן שכופרין בתורה ובנבואה, והאפיקורוסין, להכעיס הרי זה מין
ראה אחד מהן , כיצד. ואם לאו יבוא עליהן בעלילות עד שיסבב הריגתן, להרגן בסייף בפרהסיא הורג

, ק הסולם ואומר לו הריני טרוד להוריד בני מן הגג ואחזירנו לךקודם ומסל, והסולם בבאר, שנפל לבאר
 . וכיוצא בדברים אלו
 הלכה יא
אבל הגוים שאין בינינו ובינם מלחמה ורועי בהמה דקה מישראל וכיוצא בהן אין מסבבים להן המיתה 

 לא )ז" טט"ויקרא י(שנאמר , כגון שראה אחד מהן שנפל לים אינו מעלהו, ואסור להצילן אם נטו למות
 . ואין זה רעך, תעמוד על דם רעך

 
 :ם הלכות ממרים פרק ג"רמב. ו

 הלכה א
] המינים[אלא הרי זה בכלל , בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא האמור בתורה> מודה<] מאמין[מי שאינו 

 ]. ומיתתו בכל אדם[> האפיקורוסין<
 
 הלכה ב

המינים [ולא מעלין והרי הוא כשאר כל ] ומורידין אות[מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה 
שכל אלו אינם בכלל >, והמומרין<] והמשומדים[האפיקורוסין והאומרין אין תורה מן השמים והמוסרין ]ו

אלא כל ההורג אחד מהן עשה מצוה גדולה והסיר [ישראל ואין צריך לא לעדים ולא התראה ולא דיינים 
 ]. המכשול

 
 הלכה ג

והלך אחר דעתו הקלה , יש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לובמה דברים אמורים בא
אבל בני , וכן כל התועים אחריו> כצדוק ובייתוס<ואחר שרירות לבו וכופר בתורה שבעל פה תחילה 

, וגדלו אותם על דעתם> בין הקראים<] במינות[התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו 
פ ששמע "וק שנשבה ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שהרי הוא כאנוס ואעהרי הוא כתינ

כך אלו שאמרנו ] שהוא יהודי וראה היהודים ודתם הרי הוא כאנוס שהרי גדלוהו על טעותם[כ "אח
לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד , שטעו> הקראים<האוחזים בדרכי אבותם 

 ]. ולא ימהר אדם להורגן[תן התורה שיחזרו לאי
 
 :ם הלכות עדות פרק יא הלכה י"רמב. ז

לא הצריכו חכמים למנותן בכלל פסולי עדות > והמומרים<] והמינים והמשומדים[המוסרין והאפיקורוסין 
] שהגויים[>, ם"העכו<] הגויים[אבל אלו המורדין הכופרין פחותין הן מן , שלא מנו אלא רשעי ישראל

ואלו מורידין ולא מעלין ואין להן , לא מעלין ולא מורידין ויש לחסידיהן חלק לעולם הבא> ם"שהעכו<
 .חלק לעולם הבא

 
 :טור יורה דעה סימן קנח. ח
לבור או למקום סכנה אין על הרואה > שירדו<] שיורדים[> בזמן שישראל על אדמתם כנענים<] הגויים[

ין לרפאותן אפילו בשכר ואם מתיירא מהם או משום איבה אותם להעלותן אפילו אם יתן לו שכר לפיכך א
מרפאין אותם בשכר אבל לא בחנם ומכל מקום אין מורידין אותם לבור בידים אבל המינין והמוסרים 
 :ומומר אוכל נבלות להכעיס והאפיקורסים מורידין אותם בידים
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 :בית יוסף יורה דעה סימן קנח
תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן הגוים ורועי בהמה דקה .) כו(שם . 'וש אבל המינין והמסורין וכ"ומ) א(ב 

ל אני שונה לכל אבדת "לא מעלין ולא מורידין אבל המינים והמסורות והמשומדים מורידין ולא מעלין א
לרבות את המשומד ואת אמרת מורידין סמי מכאן משומד ולישני כאן במשומד אוכל ) דברים כב ג(אחיך 

י מינין "ופירש רש.  כאן במשומד אוכל נבלות להכעיס קסבר אוכל נבלות להכעיס מין הואנבלות לתיאבון
 :הם כומרים לעבודה זרה בין גוים בין ישראלים

 
  :שולחן ערוך יורה דעה סימן קנח. ט

 סעיף ב
או העושה עבירות להכעיס אפילו אכל נבילה או לבש ) ה(האפיקורסים והם שעובדים לעבודת כוכבים 

מישראל היו נוהגין בזמן הבית '  להכעיס הרי זה כופר והאפיקורסים והם שכופרים בתורה ובנבואשעטנז
להרגם אם יש בידו כח להרגם בסייף בפרהסיא היה הורג ואם לאו היה בא בעלילות עד שיסבב הריגתו 

מן הגג כיצד ראה אחד מהם שנפל לבאר והסולם בבאר קדם ומסלקו והיה אומר הריני טרוד להוריד בני 
ה מומרים שממרים עצמם לעבודת "הגה ועיין בחושן המשפט סימן תכ: ואחזירנו לך וכיוצא בדברים אלו

כוכבים ומטמאים עצמם בין העובדי כוכבים לעבוד עבודת כוכבים כמותם הרי הם כמו מומרים להכעיס 
ו שקשה לפרוש מהם מ אם בא לשוב לא החמירו עלי"ומכ) מ"תוספות פא(והיו מורידין ולא מעלין אותם 

 ):ח"ה סימן קנ"ת(וחיישינן שלא יחזור לסורו 
 
 :ק ה"ך יורה דעה סימן קנח ס"ש

 : בין עובד כוכבים בין ישראל-לעבודת כוכבים ) ה(
 
  :ז"ג אות ט"י' ד סי" חיו-חזון איש . י

קול וצדיקי גלוי כמו בזמן שהיו נסים מצוין ומשמש בת ' נראה דאין דין מורדין אלא בזמן שהשגחתו ית
והכופרין אז הוא בנליזות מיוחדת בהטיית היצר לתאוה , הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל

ואז היה ביעור רשעים גדרו של עולם שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורעניות לעולם ומביא , והפקרות
שה הורדה גדר הפרצה אבל בזמן ההעלם שנכרתה האמונה מן דלת העם אין במע, דבר וחרב ורעב בעולם

וכיון שכל עצמנו לתקן אין דין זה נוהג , ו"בעיניהם כמעשה השחתה ואלמות ח' אלא הוספת הפרצה שיהי
 . בשעה שאין בו תיקון ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת

 
 :'אגרת כ, ה" אגרות הראי-הרב אברהם יצחק הכהן קוק . יא

אפילו מי שמסתפק ומהרהר על דברי האמונה , פ שאסור גמור וחולי רע הוא"דע שאע. ינאולענין ד
. דהיינו המחליט ההיפך, כי אם על הכופר, ל דין אפיקורוס"מכל מקום לא מצאנו שדנו חז, השלמה

 . וההחלטה של ההיפך אי אפשר שתמצא כלל בישראל בין שום אדם שלא יהיה רשע גמור ומשקר במזיד
 
 :משיבת נפש פרק ה'  קונ-ת ציץ אליעזר חלק ח סימן טו "שו. יב

אצטט , וכלפי הטענה על אלה האפיקורסים שיש להם דין של מורידין ולא מעלין אפילו בימות החול) ט(
נראה דאין דין מורדין אלא : ל"וז) ז"ג אות ט"י' ד סי"בחיו(ד " יו-מ "ש בזה בספר חזון איש על חו"מ

 כמו בזמן שהיו נסים מצוין ומשמש בת קול וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית גלוי' בזמן שהשגחתו ית
ואז היה ביעור רשעים , והכופרין אז הוא בנליזות מיוחדת בהטיית היצר לתאוה והפקרות, הנראית לעין כל

אבל , גדרו של עולם שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורעניות לעולם ומביא דבר וחרב ורעב בעולם
' לם שנכרתה האמונה מן דלת העם אין במעשה הורדה גדר הפרצה אלא הוספת הפרצה שיהיבזמן ההע

וכיון שכל עצמנו לתקן אין דין זה נוהג בשעה שאין בו תיקון , ו"בעיניהם כמעשה השחתה ואלמות ח
ואם כי דבריו . ש"ל עיי"ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת עכ

ע וכן ביתר הפוסקים שפסקו את דינם בלי שום "ם ובשו"ים בניגוד לההלכות הפסוקות בזה ברמבעומד
ולמרות שגם המה חיו כבר בזמן ההעלם שבת קול כבר לא היה משמש והשגחתו , תנאי והגבלת זמן ועת

טית כ לא היו כבר תחת השגחה פר"וצדיק הדור ג, כמו בזמן שהיו נסים מצוין' כבר לא היתה גלוי' ית
כ גדול "אבל בכל זאת ראוים דברים אלה להשמע כאשר יצאו מפי בעל סמכא כ, הנראית לעין כל

 . ל"א זצ"כהחזו
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1.2)  Убийство нееврея (в том числе – идолопоклонника иначе как по решению 
суда) в мирное время запрещено (однако, согласно большинству 
авторитетов, во время войны всякий нееврей, принадлежащий к 
враждебным нациям, может – или даже должен – быть убит). Тем не 
менее, еврей, убивший нееврея (даже в мирное время и даже 
преднамеренно) не может быть приговорен к смертной казни 
человеческим судом при обычных обстоятельствах. По некоторым 
мнениям, он вообще не может быть наказан человеческим судом, во 
всяком случае, при обычных обстоятельствах. Однако нееврей, убивший 
еврея, должен быть приговорен к смерти в любом случае, даже если он 
сделал это непреднамеренно или случайно. Все это относится и к нееврею, 
имеющему статус гер тошав. 

 
 :שמות פרק כא פסוק יד. א

 :ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות
 
 :דנזיקין משפטים פרשה ד'  מס-מכילתא דרבי ישמעאל משפטים . ב

יכול  אף  המזיד  והשוגג ',  ואיש  כי  יכה  כל  נפש  אדם  וגו,  לפי  שהוא  אומר,  פרשה  זו'  מה  נאמל.  וכי  יזיד  איש
להוציא [,  ל  וכי  יזיד"ת,  ואחרים  והמרפא  שהמית  והמכה  ברשות  בית  דין  והרודה  בבנו  ובתלמידו  במשמע

ציא  את להו,  רעהו;  להביא  את  הקטן,  רעהו;  להביא  את  האחרים,  איש;  להוציא  את  הקטן,  איש,  ]את  השוגג
לאחר  מתן  תורה  תחת ,  היינו  מוזהרים  על  שפיכות  דמים,  קודם  מתן  תורה,    איסי  בן  עקיבא  אומר-.  אחרים

 . ודינו מסור לשמים, פטור מדיני בשר ודם, באמת אמרו; שהוחמרו הוקלו
 
 :דויהי בשלח פרשה א'  מס-מכילתא דרבי ישמעאל בשלח . ג

ת  שהיו  טוענין  המרכבות  אם  תאמר  משל  מצרים  היו  והלא משל  מי  היו  הבהמו,  ויקח  שש  מאות  רכב  בחור
הויה '  ואם  תאמר  משל  פרעה  היו  והלא  כבר  נאמר  הנה  יד  ה)  שמות  ט  ו(כבר  נאמר  וימת  כל  מקנה  מצרים  

ואם  תאמר  משל  ישראל  היו  והלא  כבר  נאמר  וגם  מקנינו  ילך  עמנו )  שמות  ט  ג,  שם(במקנך  אשר  בשדה  
' נמצינו  למדין  הירא  את  דבר  ה'  לא  של  מי  היו  של  הירא  את  דבר  הא)  שמות  י  כו,  שם(לא  תשאר  פרסה  

 .שמעון בן יוחאי אומר טוב שבגוים הרוג טוב שבנחשים רצץ את מחו' הם היו תקלה לישראל מכאן היה ר
 
 :מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא. ד

ועדאן  לא  אוציא '  ות  כישעל  רעהו  פרט  לאחרים  רעהו  פרט  לגר  תושב  מוציא  אני  את  אחרים  שאין  להן  מצ
ל  רעהו  פרט  לגר  תושב  להרגו  בערמה  פרט  למתכוין  להרג  את  זה "ת]  'ר[את  גר  תושב  שיש  לו  מצות  כיש

ל "אף  המתכוין  להרוג  את  זה  והרג  את  זה  חייב  ומה  ת'  יהודה  אומ]  '[ר'  שמע'  והרג  את  זה  שיפטר  דברי  ר
 .את בן שמונה והמית את בן תשעה' להרגו בערמה פרט למתכוין להמית את הגוי והמית את בן יש

 
 :משנה מסכת סנהדרין פרק ט משנה ב. ה

לנפלים והרג את בן , והרג את ישראל> ם"לעכו<] לנכרי[, נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם
 . פטור-קיימא 

 
 :פרק ח הלכה ה) צוקרמאנדל(תוספתא מסכת עבודה זרה . ו

 . שראל חייב ישראל בגוי פטורעל שפיכות דמים כיצד גוי בגוי וגוי בי
 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נז עמוד א. ז

 התם היכי -.  פטור-ישראל בנכרי ,  חייב-נכרי בנכרי ונכרי בישראל , על שפיכות דמים: דקתני רישא
 .נכרי ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין:  והתניא-ליתני אסור ומותר ? ליתני
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 :ת עבודה זרה דף יג עמוד בתלמוד בבלי מסכ. ח
עבד ישראל לא ? עבד מאי, קתני בהמה תיעקר: ל"א, אשכחיה רבי יונה לרבי עילאי דקאי אפיתחא דצור

: תניא? מאי קא מיבעיא לך: ל"א? מאי>, עובד כוכבים<] גוי[ עבד -כי קא מיבעיא לי , קא מיבעיא לי
 .ן ולא מורידין לא מעלי-והרועי בהמה דקה > העובדי כוכבים<] הגויים[

 
 :מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טו הלכה ז. ט

הכשירה , הטוב שבנחשים רוץ את מוחו, הכשר שבגוים בשעת מלחמה הרוג, שמעון בן יוחאי' תני ר
 .אשרי מי שעושה רצונו של מקום, שבנשים בעלת כשפים

 
 :ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הלכה א"רמב. י

 .לא תרצח) ד"י' שמות כ(' ישראל עובר בלא תעשה שנכל הורג נפש אדם מ
 
 :ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב"רמב. יא

 :הלכה י
 . ואם הרג בשגגה גולה, אחד ההורג את ישראל או ההורג עבד כנעני הרי זה נהרג עליו

 :הלכה יא
ואין צריך ,  על רעהווכי יזיד איש) ד"א י"שמות כ(' ישראל שהרג גר תושב אינו נהרג עליו בבית דין שנ

שהעבד כבר , ואחד ההורג את עבד אחרים או ההורג עבדו הרי זה נהרג עליו, לומר שאינו נהרג על הגוי
 .'קבל עליו מצות ונוסף על נחלת ה

 
 :ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"רמב. יב

 הלכה א
] לעובדה[ונניח אותם כדי שנעשה עמהן שלום > לשבעה עממין<] לעובדי עבודה זרה[אין כורתין ברית 

ואסור , או יהרגו> מעבודתם<] מעבודתה[שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו > ם"לעבוד עכו<
אובד או טובע בנהר לא > מהם<] גוי עובד עבודה זרה[לפיכך אם ראה , לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם

וצא בזה אסור מפני שאינו עושה ראהו נטוי למות לא יצילנו אבל לאבדו בידו או לדחפו לבור וכי, יעלנו
] מצווה[אבל המוסרים והאפיקורסין מישראל > בשבעה עממין<] בגוי[במה דברים אמורים , עמנו מלחמה

מצירים לישראל ומסירין את העם > שהיו<] שהן[לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת מפני > היה דין<
 ]. דיהם שם רשעים ירקבכישוע הנוצרי ותלמידיו וצדוק ובייתוס ותלמי[' מאחרי ה

 
 :תוספות מסכת עבודה זרה דף כו עמוד ב. יג

ל דבירושלמי דקדושין "כשר שבכנענים הרוג וי] ו"פט[ת הא אמרינן במסכת סופרים " וא-ולא מורידין 
' מפרש דהיינו בשעת מלחמה ומביא ראיה מויקח שש מאות רכב בחור ומהיכן היו מהירא את דבר ה

ובדי כוכבים ומזלות הם ועוברין על שבע מצות מכל מקום אין מורידין דרבינהו פ שסתם כנענים ע"ואע
 ).דברים כ(והיה לך למס ועבדוך ' בקרא להתירא דכתי

 
 : בית יוסף חושן משפט סימן תכה אות ה. יד

סבר רב יוסף למימר הא דתניא הגוים ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין ) שם(וגרסינן תו בגמרא 
 בשכר שרי משום איבה אמר ליה אביי יכול למימר ליה קאי ברי אאיגרא אי נמי נקיטא לי זימנא אסוקי
בסוף ) בירושלמי(ם לכתוב הגוים שאין בינינו ובינם מלחמה כלומר דהא דתניא "ודקדק הרמב. לבי דואר

ה "ד: וז כ"ע(טוב שבהם הרוג בשעת מלחמה וכמו שכתבו התוספות ) ו"ספט(קידושין ובמסכת סופרים 
 :בשם הירושלמי) ולא

 
 ]: רמח-דפוס ישן [ספר יראים סימן קעה . טו

נתכוון להרוג את העובד כוכבים והרג את ישראל פטור דבעי שיתכון לדבר חייב ] 'ח ב"סנהדרין ע[תנן 
ואינה נקראת רציחה שלא בישראל דכתיב אשר ירצח את רעהו רציחת רעהו נקראת רציחה בעובד 

 …. ת רציחהכוכבים אינה נקרא
העובדי כוכבים והרועי בהמה ] 'ו א"כ[ב "ז פ"שלא להרוג את העובד כוכבים כדתנן בע. תולדות הרציחה

 דקה לא מעלין ולא מורידין 
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 :'סימן כב, ק"ן על ב"הראב. טז
 .דלא תגנוב דומיא דלא תרצח ולא תנאף דהוי בין לישראל ובין לגוי

 
 :משך חכמה על ויקרא פרק כד פסוק יח. יז

משום  דכאן  מיירי  אפילו ,    נראה  הא  דלא  כתביה  קרא  במשפטים-ומכה  נפש  בהמה  ישלמנה  נפש  תחת  נפש  
 .ג"בשל עו
דמצאנו במיתה בידי שמים וכמו והזר הקרב , רק יומת לחודיה, ש דלא כתוב מכה אדם מות יומת" ולכן א

' פ(מו שאמר במכילתא משפטים וכ, ג דינו מסור לשמים ויומת בידי שמים"דממית עו, )י, במדבר ג(יומת 
 .ש"יעו. איסי בן עקיבא) נח

 
 :ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב"רמב. יח

 הלכה ד
וכל אלו הרצחנים וכיוצא בהן שאינן מחוייבים מיתת בית דין אם רצה מלך ישראל להרגם בדין המלכות 

אם היתה השעה צריכה לכך וכן אם ראו בית דין להרוג אותן בהוראת שעה , ותקנת העולם הרשות בידו
 . הרי יש להם רשות כפי מה שיראו
 הלכה ה
הרי שלא הרגם המלך ולא היתה השעה צריכה לחזק הדבר הרי בית דין חייבין מכל מקום להכותם מכה 
רבה הקרובה למיתה ולאסור אותן במצור ובמצוק שנים רבות ולצערן בכל מיני צער כדי להפחיד ולאיים 

יהיה להם הדבר לפוקה ולמכשול לבב ויאמר הריני מסבב להרוג אויבי כדרך על שאר הרשעים שלא 
 .שעשה פלוני ואפטר

 
 :משנה מסכת מכות פרק ב משנה ג. יט

על (האב גולה על ידי הבן והבן גולה על ידי האב הכל גולין על ידי ישראל וישראל גולין על ידיהן חוץ מ
 .גר תושבגר תושב וגר תושב אינו גולה אלא על ידי ) ידי

 
 :ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה הלכה ד"רמב. כ

וכן  גר  תושב  שהרג ,  אדם  מועד  לעולם,  פ  שהוא  שוגג  הרי  זה  נהרג"גר  תושב  שהרג  את  ישראל  בשגגה  אע
וגוי ,  גר  תושב  מפני  שעלה  על  דעתו  שמותר  להרגו  הרי  זה  קרוב  למזיד  ונהרג  עליו  הואיל  ונתכוון  להרגו

 . אין ערי מקלט קולטות אותו שנאמר לבני ישראלשהרג את הגוי בשגגה
 

1.3) Еврею запрещается спасать нееврея, находящегося в смертельной 
опасности, или лечить его, даже если он смертельно болен, безразлично, 
бесплатно или за плату, если только отказ в помощи нееврею не повлечет 
за собой рост враждебности по отношению к евреям. Согласно мнению 
одного из авторитетов, всеобщего запрета на спасение нееврея не 
существует, так что еврей, если хочет, может спасти нееврея, хотя и не 
обязан это делать. Этот закон не относится к нееврею, имеющему статус 
гер тошав, поскольку специальная заповедь обязывает евреев 
способствовать его выживанию. 

 
 :א"תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כו ע. א

, ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין> העובדי כוכבים<] הגויים: [הא דתניא, סבר רב יוסף למימר
נקיטא לי זימנא : אי נמי, קאי ברי אאיגרא: יכול לומר לו, אמר ליה אביי; בהאסוקי בשכר שרי משום אי

 לא מעלין ולא -ורועי בהמה דקה > העובדי כוכבים<] הגויים: [יוחנן' תני רבי אבהו קמיה דר. לבי דואר
 . היו מורידין ולא מעלין-אבל המינין והמסורות והמומרים , מורידין

 
 :ה דף סד עמוד בתלמוד בבלי מסכת עבודה זר. ב

ל  רב "א.  ידענא  ביה  דלא  פלח  לעבודת  כוכבים:  אמר,  רב  יהודה  שדר  ליה  קורבנא  לאבידרנא  ביום  אידם
כי  תניא  ההיא !  חברים  שלא  לעבוד  עבודת  כוכבים'  כל  שקיבל  עליו  בפני  ג?  איזהו  גר  תושב:  והתניא,  יוסף

 . להחיותו-
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 :תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כא עמוד ב. ג

כיון  דגר  אתה ,  הא  לא  צריך  קרא:    ורבי  יהודה-.    להקדים  נתינה  דגר  למכירה  דנכרי-או  :  אירורבי  מ
 .סברא הוא,  לא צריך קרא-ונכרי אי אתה מצווה להחיותו , מצווה להחיותו

 
 :י מסכת פסחים דף כא עמוד ב"רש. ד

  בגר -והאי  גר  ,  ה  לנכרי  נתינתו  קודמת  למכירת-  אם  יש  גר  ליתנה  לו  -להקדים  נתינה  דגר  למכירה  דנכרי  
 .ואוכל נבלות, שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, תושב קאמר

 .גר ותושב וחי עמך) ויקרא כה( דכתיב -גר אתה מצווה להחיותו 
 
 :ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד"רמב. ה

 הלכה יא
מסבבים להן המיתה אבל הגוים שאין בינינו ובינם מלחמה ורועי בהמה דקה מישראל וכיוצא בהן אין 

לא ) ז"ט ט"ויקרא י(שנאמר , כגון שראה אחד מהן שנפל לים אינו מעלהו, ואסור להצילן אם נטו למות
 . ואין זה רעך, תעמוד על דם רעך

 
 :ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"רמב. ו

 הלכה א
] לעובדה[אותם כדי שנעשה עמהן שלום ונניח > לשבעה עממין<] לעובדי עבודה זרה[אין כורתין ברית 

ואסור , או יהרגו> מעבודתם<] מעבודתה[שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו > ם"לעבוד עכו<
אובד או טובע בנהר לא > מהם<] גוי עובד עבודה זרה[לפיכך אם ראה , לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם

ה אסור מפני שאינו עושה ראהו נטוי למות לא יצילנו אבל לאבדו בידו או לדחפו לבור וכיוצא בז, יעלנו
] מצווה[אבל המוסרים והאפיקורסין מישראל > בשבעה עממין<] בגוי[במה דברים אמורים , עמנו מלחמה

מצירים לישראל ומסירין את העם > שהיו<] שהן[לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת מפני > היה דין<
 ]. ם רשעים ירקבכישוע הנוצרי ותלמידיו וצדוק ובייתוס ותלמידיהם ש[' מאחרי ה

 הלכה ב
ואם היה מתיירא מהן או , אפילו בשכר> ם"עכו<] עובדי עבודה זרה[מכאן אתה למד שאסור לרפאות 

וגר תושב הואיל ואתה מצווה להחיותו מרפאים , שהיה חושש משום איבה מרפא בשכר אבל בחנם אסור
 . אותו בחנם

 
 : א/המאירי על מסכת עבודה זרה דף כו. ז

עים בהמה דקה ישראלים שסתמם מתמידים בגזל ומשוקעים בו עד שנעשו בכך כפורקים הגוים והרו
מ כל שבא להם ההיזק מאליו "מעליהם עול תורה אלא שלא מחמת פיקור הם עושים אלא מחמת ממון ומ

אין אנו מצווים להשתדל בהצלתם ואף בזו של גוים צריך אתה לבחון מה שהקדמנו באיזה גוי הוא אומר 
שבעובדי האלילים נאמר שלא היו גדורים בדרכי הדתות ואדרבה כל עבירה וכל כיעור יפה ל "כן ר

בעיניהם וכבר אמר ראש הפילוסופים הרגו מי שאין לו דת הא כל שהוא מעובדי האלהות אף על פי שאינו 
מכלל הדת אינו בדין זה חלילה וחס וכבר ידעת בגר תושב והוא שקבל עליו שבע מצות שאתה מצווה 

 :החיותול
 

 :טור יורה דעה סימן קנח. ח
לבור או למקום סכנה אין על הרואה > שירדו<] שיורדים[> בזמן שישראל על אדמתם כנענים<] הגויים[

אותם להעלותן אפילו אם יתן לו שכר לפיכך אין לרפאותן אפילו בשכר ואם מתיירא מהם או משום איבה 
 מורידין אותם לבור בידים אבל המינין והמוסרים מרפאין אותם בשכר אבל לא בחנם ומכל מקום אין

 :ומומר אוכל נבלות להכעיס והאפיקורסים מורידין אותם בידים
 
 :בית יוסף יורה דעה סימן קנח. ט

ה "ד: שם(שם בברייתא ומשמע מדברי התוספות . ש רבינו ומכל מקום אין מורידין אותן לבור בידים"ומ
' פ שהם עוברים על ז"א היינו לומר שאינו מצוה להורידם אעדלאו למימרא שאסור להורידם אל) ולא

) י"ו ה"בפט(והא דאמרינן במסכת סופרים . מצות משמע דאסור להורידם' מצות ומיהו היכא דמקיימין ז
 ):א"הי(ד מהלכות רוצח "ם בפ"כשר שבגוים הרוג היינו בשעת מלחמה וכן נראה מדברי הרמב
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 :ה סעיף השולחן ערוך חושן משפט סימן תכ. י

ורועה  בהמה  דקה  מישראל  במקום  שהשדות ,  שאין  בינינו  ובינם  מלחמה>  העובדי  כוכבים<]  הגויים[אבל  
 .להצילן> ואסור<] ואין[, אין מסבבים להם המיתה, וכיוצא בהם, הם של ישראל

 
 :שולחן ערוך יורה דעה סימן קנח סעיף א. יא

ורועי  בהמה  דקה  מישראל ,    בינינו  וביניהם  מלחמהשאין>,  עובדי  גלולים  משבעה  העממין<]  ז"עובדי  ע[
אין  מסבבין  להם  המיתה  ואסור  להצילם  אם ,  בארץ  ישראל  בזמן  שהיו  רוב  השדות  של  ישראל  וכיוצא  בהן

, לפיכך  אסור  לרפאותן.  אינו  מעלהו  אפילו  אם  יתן  לו  שכר,  כגון  שראה  אחד  מהם  שנפל  לים,  נטו  למות
). אם  לא  יוכל  להשמט אפילו בחנם,  דאז  אפילו  בחנם  שרי.  (ם  איבהאם  לא  היכא  דאיכא  משו,  אפילו  בשכר

אם >  היה  לנסות  רפואה  באחד  משבעה  העממים<]  לנסות  רפואה  בכותי[וכן  מותר  )  ן"י  בשם  הרמב"ב(
, וכן  הוא  בישראל  בעל  עבירות  והעומד  ברשעו  ושונה  בו  תמיד).  ג"מ  ובסמ"תוספות  ומרדכי  פא(תועיל  

אבל  ישראל  בעל  עבירות  שאינו  עומד  ברשעו .  ו  בגזל  והם  הולכים  באולתםכגון  רועי  בהמה  דקה  שפקר
 .מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו, כגון אוכל נבלות לתיאבון, תמיד אלא עושה עבירות להנאת עצמו

 
 :ך יורה דעה סימן קנח"ש. יב
ח  ומיהו  היכא  דמקיימי מצות  בני  נ'  פ  שהם  עוברים  על  ז"  כלומר  אין  מצוה  להורגם  אע-'  אין  מסבבין  כו)  ב
ג  הוכיח  דפירושו  דאסור  להורידן "ל  בביאורי  סמ"מ  ומהרש"י  וד"מצות  בני  נח  משמע  דאסור  להורידן  ב'  ז

 :תראה שאין הוכחתו כלום) ב"ו ע"דף כ(מ "ס פרק א"עיין שם וכשתעיין בש
 
 :סימן נח) י"עניני א(ת משפט כהן "שו. יג

, נראה  דיש  להתיר  במלתא  דרבנן  למכור,  ו  חורבן  הישוב"חעד  שתלוי  בזה  ,  ועתה  אם  באמת  גדול  הדחק
ז  אין  בהם  איסור  של "ולסמוך  דישמעאלים  שאינם  עע,  פ  דרך  המכירה  של  חמץ  הנהוגה  במקום  דחק"ע

ל  באיסור  המכירה "מקום  לומר  דלא  קיי'  הי,  ואם  נאמר  דאין  קנין  לנכרי  להפקיע  מיד  מעשר.  בקרקע'  חני
, והעיקר  הוא  טעמא  דלא  תחנם,  )ג"ז  ה"י  דע"מ  פ"ה  הא  ולח"א  ד"ז  כ"  ע'תוס'  ועי(טעמא  דמפקיע  ממעשר  

. ומותר  לתן  להם  חניה  בקרקע,  ת"ודינם  כג,  ז"ל  דישמעאלים  אינם  עע"ובזה  י,  לא  תתן  להם  חניה  בקרקע
ם  שדמה  אלו  הישמעאלים "ן  בשם  הגאונים  ולדעת  הרמב"לדעת  הרמב'  א  א"ל'  וד'  ו  ב"כ'  ז  ד"נ  ע"ר'  ע(

ת  נוהג "ם  כתב  דאין  ג"דהרמב,  )ו"שם  ה(ד  "ם  והראב"ר  נראה  דתלוי  בפלוגתא  דהרמב"פוול.)  לגר  תושב
שלא  לעבוד '  ומשמע  שגם  לענין  ישיבה  וחניה  בקרקע  צריך  דוקא  שיקבל  בפני  ג,  א  בזמן  שהיובל  נוהג"כ
ז  יש "ל  שגם  בזה"משמע  דס,  ד  כתב  שאינו  מודה  לו  בישיבת  הארץ"אמנם  הראב,  נ"וכל  שבע  מצות  ב,  ז"ע
ם  מודה  לענין "מ  משמע  דגם  הרמב"הכ'  ומד.  בקרקע'  נ  לענין  חני"ל  דה"וי,  ת  לענין  ישיבת  הארץ"ג

מ  בין  לענין  הדברים  שנאמר  בהם "ל  דיש  נפ"ובאמת  י.  ת  לכל  הדברים"א  שאינו  ג"ולא  קאמר  כ,  ישיבה
יוב  להחיותו כ  יש  ח"א,  והיינו  להחיותו  דכתיב  גר  ותושב  וחי  עמך,  דוקא  גר  תושב  גמור'  דבעי,  בתורה  גר

ל "כ  י"א,  ז"אלא  הן  הרחקות  שמפורש  בהו  ענין  עע,  אבל  מה  דאין  מפורש  דבעי  לזה  גר,  כישראל  ממש
ובפרט  אומה  שלמה  המוחזקת .)  ז"א  ה"א  פי"מ  המ"כ'  וע(,  פשוט  דמהני  כל  שברור  לנו  שאינו  בכלל  זה

כ  מותר "ז  ג"א  כשאין  עוע"ת  כ"פרטי  דין  ג'  ל  שלענין  הדין  דאין  מעלין  שפיר  לא  בעי"וי.  פ  דתה"בכך  ע
 .כתיב וחי עמך' דגבי, ת ממש"א בג"א כ"אלא דחיוב מצד התורה א, להעלותו

 
 :סימן קלא) ד"יו(ת חתם סופר חלק ב "שו. יד
ז  נינהו  דפשוט  דהיינו  לענין  אזיל  ומודה  וכן  לענין  סתם  יינם "בזמנו  לאו  עע'  ל  גוי"ואין  לומר  דהוה  ס…

' ד'  א  הל"א  ממ"ם  פי"ש  רמב"ז  גמורה  היא  עמ"פשיטא  דעבודתו  עז  כולי  האי  אבל  "דלא  אדיקי  בזה
ם  שלפנינו  חסר  שם  וצריך  לעיין  בדפוס  אמשטרדאם  או  ווינציא  דוקא  ופשוט  דלא  מורידין "ובספרי  רמב
 …'ולא מעלי

 
1.4) Еврею запрещается нарушать субботние запреты для спасения жизни 

нееврея иначе как в случае, когда неоказание помощи последнему может 
вызвать враждебность к евреям со стороны неевреев. По-видимому, это 
относится и к спасению жизни нееврея, имеющего статус гер тошав, 
однако некоторые авторитеты считают иначе.  
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 :משנה מסכת יומא פרק ח משנה ז. א
ספק > עובד כוכבים<] נכרי[ה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק מי שנפל

 . ישראל מפקחין עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין עליו ואם מת יניחוהו
 
 :ם הלכות שבת פרק ב"רמב. ב

 הלכה כ
ן על הכל היתה חצר שיש בה גוים וישראלים אפילו ישראל אחד ואלף גוים ונפלה עליהם מפולת מפקחי

פירש אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו אותה חצר מפקחים עליו שמא זה שפירש היה , מפני ישראל
 .ישראל והנשארים גוים
 הלכה כא
נעקרו כולן מחצר זו לילך לחצר אחרת ובעת עקירתם פירש אחד מהן ונכנס לחצר אחרת ונפלה עליו 

עקרו כולם אין כאן ישראל קבוע וכל הפורש מהן שכיון שנ, מפולת ואין ידוע מי הוא אין מפקחין עליו
פ שנעקרו כולם ופירש "לפיכך אם היה הרוב ישראל אע, כשהן מהלכין הרי הוא בחזקת שפירש מן הרוב

. נעקרו כלן מחצר זו לחצר אחרת: ד"השגת הראב. (אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת מפקחין
 ישראל אבל פירשו מהם ארבעה או חמשה ופירש אחד א יש מפרשין בהן מפקחין מפני שהוחזק שם"א

 .)מהם לחצר אחרת ונפלה עליו אין מפקחין שלא הוחזק שם ישראל
 
 : א/המאירי על מסכת עבודה זרה דף כו. ג

הרבה ראינו שמתפלאים על שבזמנים אלו אין אדם נזהר מדברים אלו כלל ואנו כבר ביארנו עיקר כונת 
ת כמו שיעידו ימי אידיהן שהזכרנו שהם כלם לאמות הקדומות שלא היו הספר על איזו אומה היא סובב

גדורות בדרכי הדתות והן אדוקות ומתמידות בעבודת האלילים והכוכבים והטליזמאש שכל אלו וכיוצא 
 וחשש איסור מאכלות ומשתאות כיין נסך מ לענין חשש איסור שבת"ומז כמו שהתבאר "בהן הם עיקרי ע

ורין הדומים לאלו הן שנאסרו בהנאה הן שנאסרו באכילה הן מאותם שגזרו עליהם וסתם יינם ושאר איס
מחשש חתנות כל האומות שוות בו חוץ מאיסור הנאה בסתם יינם לדעת רוב מפרשים כמו שיתבאר 
במקומו במסכת זו ומעהה יהו דברים אלו מיושרים על לבך ולא נצטרך להשיבם בכל דבר ודבר אלא 

 :ו אתה מפרשם על האמות הקדומות ובאיזו אתה מפרש על כלל הכל ובין ותדעשתהא אתה בוחן באיז
 
 : ב/המאירי על מסכת יומא דף פד. ד

פיקוח נפש אין הולכין בו אחר הרוב כיצד הצר שהיו בו ישראלים ועובדי האלילים עמהם שאין אנו 
  הכלמצווים לחלל שבת עליהם אחר שאין להם שום דת ונפלה עליהם מפלת מפקחין על

 
 :שולחן ערוך אורח חיים סימן שכט סעיף ב. ה

מהם '  ופירש  א,  בחצר'  וישראל  א>  ם"עכו  <2]גויים['  אפילו  היו  ט.  אין  הולכים  בפקוח  נפש  אחר  הרוב
כיון  שנשאר  קביעות  הראשון  במקומו  חשבינן  ליה  כמחצה ,  מפקחין,  לחצר  אחרת  ונפלה  עליו  שם  מפולת

אין  מפקחין ,  ת  עקירתן  פירש  אחד  מהם  לחצר  אחרת  ונפל  עליואבל  אם  נעקרו  כולם  ובשע.  על  מחצה
 .כל דפריש מרובא פריש: אמרינן, שכיון שנעקר קביעות הראשון ממקומו; עליו

 
 :'ק ב"ס, סימן של, אורח חיים', חלק ד, )אברהם. אברהם ס(נשמת אברהם . ו

ואפילו  אם  הוא  נמצא .  היום  מחללין  את  השבת  עבור  נכרי  שנמצא  במצב  של  סכנת  נפשות  משום  איבה
וברור  שאין  כאן  משום ,  כגון  גר  שנמצא  לבד  עם  אביו  שפתאום  איבד  את  הכרתו  והסתכן,  לבד  עם  החולה

י  שמעיקר  דינא  דגמרא  אין  מחללין  עליו  את "שאעפ,  א"ז  אויערבאך  שליט"אמר  לי  הגרש,  בכל  זאת,  איבה
פני  שעלולים  הדברים  להגיע  לסכנת מ,  האידנא  חייבים  לחלל  בגלל  הסיכון  אפילו  הקטן  ביותר,  השבת

 .איבה ולפקוח נפש של רבים
 
 : שכחת העשין-ן לספר המצוות "השגות הרמב. ז

מצוה יו שנצטוינו להחיות גר תושב להציל לו מרעתו שאם היה טובע בנהר או נפל עליו הגל שבכל כחנו 
צדק שאנו מחוייבים לו בכל נטרח בהצלתו ואם היה חולה נתעסק ברפואתו וכל שכן מאחינו ישראל או גר 

                                                 
2 Исправлено в соответствии с самым ранним печатным изданием Шульхан-Аруха (Венеция, 
1565). 
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 וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו) בהר' פ(' אלה והוא בהם פקוח נפש שדוחה שבת והוא אמרו ית
גר אתה מצווה עליו להחיותו ) חולין קיד ב, ז כ א"ע, כא ב' פסחי(ומאמרם בתלמוד . גר ותושב וחי עמך

והרב כלל אותה . החיאת האח) אות מט(ה בעל ההלכות והמצוה הזו מנא. גוי אין אתה מצווה עליו להחיותו
 :והם שתים מצות באמת). ראה טו' פ(ה מפסוק פתוח תפתח את ידך "עם הצדקה במצות קצ

 
 :אזהרות לט, ספר זהר הרקיע, ץ"התשב. ח

 .ונכלל בזה גר ותושב, וזו היא מצוות פקוח נפש שדוחה שבת
 

1.5) Если еврей гонится за неевреем, чтобы убить его, запрещается спасать 
нееврея ценой жизни преследователя-еврея, даже если невозможно спасти 
его иным образом. Тот, кто убьет еврея, чтобы спасти жизнь 
преследуемого им нееврея, должен быть казнен. Однако если нееврей (или 
еврей) преследует еврея, чтобы убить его, преследуемый должен быть 
спасен даже ценой жизни преследователя (если нет другого способа его 
спасти). Этот закон относится ко всем неевреям, в том числе, и к 
неевреям, имеющим статус гер тошав. 

 
 :ר"מצווה ת, מנחת חינוך. א

 .דלאו בכלל רעהו הם, פשוט שאסור להרגו וההורגו נהרג עליו, גוי או גר תושבואם רודף אחרי 
 

1.6)  Рассмотрим ситуацию, в которой шантажист требует от захваченного им 
заложника убить ни в чем не повинного человека, угрожая в противном 
случае убить его самого. Если человек, которого требуют убить – еврей, 
еврейский закон запрещает исполнить требование шантажиста, даже если 
это будет стоить заложнику жизни. Если же тот, кого требуют убить – 
нееврей, еврею-заложнику разрешается убить его (в такой ситуации), 
чтобы спасти свою жизнь.   Этот закон распространяется, по-видимому, и 
на нееврея, имеющего статус гер-тошав. 

  
 :טור ד, דף יד, תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק יד. א

אמר  רבי  חנינה  מתניתא  אמרה  כן  שאין  מתרפין  משפיכות  דמים  דתנינן  תמן  יצא  רובו  אין  נוגעין  בו  שאין 
דבר  בשאמר  לו  הרוג  את  פלוני  אלא  אפילו  חמוס  את  פלוני  תני  גוי  בישראל לא  סוף  .  דוחין  נפש  מפני  נפש

 . אסור ישראל בגוי מותר
 
 :ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ז"רמב. ב

אלהיך '  ומנין  שאפילו  במקום  סכנת  נפשות  אין  עוברין  על  אחת  משלש  עבירות  אלו  שנאמר  ואהבת  את  ה
והריגת  נפש  מישראל  לרפאות  נפש  אחרת ,  וא  נוטל  את  נפשךבכל  לבבך  ובכל  נפשך  ובכל  מאודך  אפילו  ה

ועריות  הוקשו  לנפשות ,  דבר  שהדעת  נוטה  לו  הוא  שאין  מאבדין  נפש  מפני  נפש,  או  להציל  אדם  מיד  אנס
 . שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה

 
 :א"י סנהדרין דף עד ע"רש. ג

: מפני  נפשו  דליכא  אלא  חדא,  אבוד  נשמה  ועבירה:  איכא  תרתיד,    שלא  תדחה  נפש  חבירו-סברא  הוא  
משום  דיקרה  בעיניו "  וחי  בהם"דכי  אמר  רחמנא  לעבור  על  המצות  משום  .  אבוד  נשמה  והוא  לא  יעבור

מי  יודע ?  והכא  גבי  רוצח  כיון  דסוף  סוף  איכא  איבוד  נשמה  למה  יהא  מותר  לעבור,  נשמה  של  ישראל
 : הלכך דבר המקום לא ניתן לדחות?  חבירושנפשו חביבה ליוצרו יותר מנפש

 
 :ט-סעיף ח', סימן טז, )שאול ישראלי' ר(עמוד הימיני . ד

מכל  מקום  יהא  מותר  להציל  נפשות  ישראל ,  אלא  שיש  לטוען  לטעון  שאם  אפילו  אין  עליהם  גדר  רודף
  כן  הרי  זה  בגדר ואם.  כיוון  שלגבי  נכרי  אין  החומר  של  שפיכות  דמים  עד  כדי  יהרג  ואל  יעבור,  בנפשותם
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  והאמור  שם  שאנסוהו  לרצוח ….  פקוח  נפש  שדוחה  כל  מצוות  שבתורה  וידחה  גם  איסור  הריגת  נכרי
 …שאינו עושה הפעולה מדעתו כלל אלא בכוח הכפיה

 
 :ה פרשה ה"ספרא בהר פרשה ה ד. ה
 .חייך קודמים לחייו, וחי עמך' תושב זה גר אוכל נבילו, זה גר צדק, גר

 
1.7) Еврейке запрещается принимать роды у неевреек. Если еврейка 

официально зарабатывает на жизнь акушерством, ей разрешается 
принимать роды у неевреек, чтобы не возбуждать враждебность неевреев, 
но только в будние дни недели (не в субботу) и только за вознаграждение. 
Еврейке запрещается кормить грудью нееврейского ребенка, если только 
это не необходимо для ее здоровья. Однако еврейке разрешается 
принимать роды у нееврейки, имеющей статус гер тошав (хотя только в 
будние дни), равно как и кормить грудью ее ребенка. 

 
 :למוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כו עמוד את. א

לעבודת <]  לעבודה  זרה[מפני  שמילדת  בן  >,  העובדת  כוכבים<]  הנכרית[בת  ישראל  לא  תיילד  את  .  'מתני
] נכרית[בת  ישראל  לא  תניק  בנה  של  .  מילדת  בת  ישראל>  עובדת  כוכבים<]  נכרית[אבל  >,  כוכבים

:     ורמינהו….  'גמ.  מניקה  בנה  של  ישראל  ברשותה'>  עובדת  כוכבי<]  נכרית[אבל  >,  עובדת  כוכבים<
. בשכר  שרי  משום  איבה:  אמר  רב  יוסף!  אבל  לא  בחנם,  בשכר>  עובדת  כוכבים<]  ארמית[יהודית  מילדת  

, ל  אביי"א;  בשבתא  בשכר  שרי  משום  איבה>  עובדת  כוכבים<]  נכרית[אולודי  :  סבר  רב  יוסף  למימר
 .דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללינן, ן עלייהודידן דמינטרי שבתא מחללינ: יכלה למימר לה

 
 :טור יורה דעה סימן קנד. ב

היא '  לא  תיילד  לישראלית  בינה  לבינה  מפני  שחשודה  על  שפיכות  דמים  ואפי>  ם"עובדת  כו<נכרית  
בבית '  אחרים  עומדין  על  גבה  ולא  אפי'  מומחית  וכן  מטעם  זה  לא  תניקו  לבנו  של  ישראל  בביתה  ואפי

חרים  עומדין  על  גבה  אבל  אם  אחרים  עומדין  על  גבה  או  יוצאין  ונכנסין  מותר  לילך  ולהניק כ  א"ישראל  אא
ולא .  בשכר'  אפי>  כנעני<]  גוי[לא  תניק  לבן  '  בבית  ישראל  אבל  אין  להניחו  עמה  לבדו  בלילה  וישראלי

בת במה  דברים  אמורים  בחול  אבל  בש.  בחנם  אבל  בשכר  מותר>  ם"לכנענית  עובדת  עכו<]  לגויה[תיילד  
א  הא  דשרי  בשכר  דוקא  במילדת  ידועה  שמתעסקה  בכך  שאז  יהיה  לה "בשכר  וכתב  הרשב'  אסור  אפי

בשכר  אסור  דליכא  איבה  דמצי  למימר  איני  בקיאה '  אבל  אשה  שאינה  רגילה  בכך  אפי.  איבה  אם  לא  תעשה
 :בכך

 
 :שולחן ערוך יורה דעה סימן קנד. ג

 סעיף ב
, כ  יש  לה  חלב  הרבה  ומצערת  אותה"אא.  (אפילו  בשכר>,  ביםעובד  כוכ<]  כותי[ישראלית  לא  תניק  לבן  

אלא  אם  כן >,  לעובדת  כוכבים<]  לכותית[ולא  תיילד  )  פ  אין  מעמידין"מרדכי  ואגודה  ר).  (מותרת  להניקו
) אומנות>  ללמד  לעובד  כוכבים<]  לכותי[אסור  .  (ודוקא  בשכר  ובחול,  שאז  מותרת,  היא  ידועה  למילדת

 ).הגהת אשירי שם וירושלמי(
 
 :סימן קלא) ד"יו(ת חתם סופר חלק ב "שו. ד

א "ו  ע"ז  כ"ס  ע"ליכא  חלול  שבת  והוא  מוכח  מש'  ם  דאסור  להוליד  בשבת  אפי"רמב'  ב  משבת  שכ"והנה  בפ
ל  מבואר  מלשונו  זה  דלאו "מ  מפני  שיכולה  להשמט  ולומר  שיש  בזה  חלול  עכ"עליו  הכ'  שם  כ'  ש  תוספ"כמ

ז  דכיון  דמצי  לאשתמוטי "ול  שבת  אלא  מטעם  מגדל  בן  לעמטעם  חלול  שבת  אסור  דהא  אין  בו  חיל
ום  ולומר  שיש  בו  חילול  שבת  ולמאן  דלא  מינטר  שבת  לא  מחללינין  ממילא  אסור  משום "ולהטעות  העכ
ה  הרבה  בקיאות  שיולידו  אותה "ש  לעיל  דיש  בלא"ז  כמ"כ  היכי  דלא  שייך  גידול  בן  לע"ז  א"מגדל  בן  לע

ז  כיון  דכל  עיקר  טעמא "ע'  ע  בהל"בת  והיינו  טעמא  דמייתי  ליה  שמותר  גם  בשבת  במקום  דליכא  חלול  ש
ם  דלא  מייתי  ליה "מ  על  הרמב"ל  והיינו  דתמה  כ"ז  ולא  משום  שבת  ואית  ביה  נפקותא  לדינא  כנ"משום  ע

ן  אלא  אפילו  איכא  רופאים  אחרים  נמי "יונה  דלא  כרמב'  ל  כרבי"ם  ס"ל  ואפשר  דרמב"ז  כנ"נמי  בהלכות  ע
ז  דלא  נפקא "ע'  ה  לא  מייתי  ליה  בהל"כ  ליכא  שום  היתר  לילד  בשבת  משו"לזה  ואאסור  לישראל  לסייע  

 31



כ  מותר "ן  דעביד  עובדא  בנפשיה  הלכה  למעשה  וא"ל  דיש  לסמוך  אהרמב"מ  להלכתא  נ"מיניה  מידי  מ
' א  סי"ש  מג"אפילו  בשבת  במאי  דלית  ביה  חילול  שבת  דהיינו  ביושבת  על  המשבר  שכבר  עקרו  הולד  וכמ

הבריאה  העומדת  על  צדה  לחתוך '  לנכרי'    לחתוך  הטבור  שהוא  מלאכה  דאורייתא  תצוו  ואמנם"ל  סק"ש
 .ואם יש באיבה זו חשש סכנת נפשות יש להתיר אפילו מלאכה דאורייתא

 
1.8) Еврейке запрещается принимать роды у нееврейки в субботу, даже если 

это не требует нарушения субботних запретов. Однако ей разрешается 
принимать роды у нееврейки, имеющей статус гер тошав, даже в субботу, 
если это не связано с нарушением самых серьезных субботних запретов. 

 
 :ם הלכות שבת פרק ב הלכה יב"רמב. א

אבל  מילדין  את  בת ,  ן  שם  חילולפ  שאי"בשכר  ואין  חוששין  לאיבה  ואע'  אין  מילדין  את  הגויה  בשבת  ואפי
 .גר תושב מפני שאנו מצווין להחיותו ואין מחללין עליה את השבת

 
 ):מתוך מהדורת ארבעה טורים השלם(טור אורח חיים סימן של . ב

ובחול  מיילדין  אותה ,  אפילו  בדבר  שאין  בו  חילול  שבת,  אבל  נכרית  אין  מיילדין  אותה  בשבת  אפילו  בשכר
 .בשכר אבל לא בחינם

 
 : בית יוסף אורח חיים סימן של. ג
תנו  רבנן  בת  ישראל  לא  תיילד .)  כו(דעבודה  זרה  '  בפרק  ב.  'אבל  נכרית  אין  מיילדין  אותה  בשבת  וכו)  ב

את  הנכרית  מפני  שמיילדת  בן  לעבודה  זרה  ורמינהו  יהודית  מיילדת  ארמאית  בשכר  אבל  לא  בחנם  אמר  רב 
ימר  אולודי  גויה  בשבתא  בשכר  שרי  משום  איבה  אמר  ליה יוסף  בשכר  שרי  משום  איבה  סבר  רב  יוסף  למ

וכתבו ,  אביי  יכלה  למימר  לה  דדידן  דמנטרי  שבתא  מחללינן  עלייהו  דידכו  דלא  מנטרי  שבתא  לא  מחללינן
תימה  לרב  יוסף  דסלקא  דעתיה  דשרי  ולאביי  דמשני  דליכא  איבה  משמע  הא  איכא )  ה  סבר"ד(התוספות  

מילתא  דאית  ביה  איסורא  דאורייתא  דאמרינן  בפרק  שמנה  שרצים איבה  שרי  היכי  שרינן  משום  איבה  
הושיט  ידו  למעי  בהמה  ודלדל  עובר  שבמעיה  חייב  משום  עוקר  דבר  מגידולו  דהוא  תולדת  גוזז  יש :)  קז(

ל  וזהו "לומר  דהכא  ביושבת  על  המשבר  שכבר  נעקר  לצאת  אי  נמי  כיון  דכלו  לו  חדשיו  פסקו  גידוליו  עכ
 : שאין בו חילול שבתשכתב רבינו אפילו בדבר

 
 :סעיף ב' שולחן ערוך אורח חיים סימן של. ד

 .בדבר שאין בו חילול שבת' אפי, כותית אין מילדין אותה בשבת
 
 :ק ח"משנה ברורה סימן של ס. ה

ד הכא אסור "ד סימן קנ" ואפילו בשכר דבחול מילדין משום איבה כמבואר ביו-כותית אין מילדין ) ח(
א ובמקום דאיכא "א לההוא דמנטר שבתא וכתב המג"ט ולומר דאין מחללין שבת כמשום דיכולה להשתמ
היותר כשרים אינם נזהרים ' ודע דהרופאים בזמנינו אפי. ג שרי אם אין בה חלול"למיחש לאיבה גם בכה

בזה כלל דמעשים בכל שבת שנוסעים כמה פרסאות לרפאות עובדי כוכבים וכותבין ושוחקין סממנים 
להם על מה שיסמוכו דאפילו אם נימא דמותר לחלל שבת באיסור דרבנן משום איבה בין בעצמן ואין 

ע ומחללי שבת גמורים הם "איסור דאורייתא בודאי אסור לכו] ג"אף דגם זה אינו ברור עיין בפמ[ג "העו
 : במזיד השם ישמרנו

 
 :ביאור הלכה סימן של. ו

ני שאנו מצווין להחיותו ודוקא בדברים שאינם חילול וגר תושב מילדין אותו מפ. ה ישמעאלית" וה-כותית 
 ].ג"עיין פמ[ואפשר דאפילו באיסור דרבנן דחינן דבכגון זה דמצווין אנו להחיותו לא גזרו 

 
1.9) Современные практические установления, относящиеся к 

предыдущим параграфам: 
Некоторые из современных авторитетов полагают, что опасность вызвать 
враждебность неевреев по отношению к евреям (в связи с отказом еврея 
спасти жизнь находящегося в опасности нееврея) сегодня столь велика, 
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что следует полагать ее неизбежной во всех случаях, когда такой отказ 
имеет место при свидетелях (по некоторым мнениям – даже если 
свидетелей нет). Поэтому упомянутые авторитеты обязывают еврея, 
столкнувшегося с находящимся в смертельной опасности неевреем, 
которому не оказывает помощь никто другой, в случае, если это 
происходит на глазах у свидетелей (по некоторым мнениям – и когда 
свидетелей нет), спасти жизнь находящегося в опасности нееврея, даже 
если это действие связано с нарушением субботних запретов.  
Тем не менее, врач-еврей должен стараться избегать ситуаций, в которых 
ему придется оказывать неевреям помощь, связанную с нарушением 
субботы. Так, ему запрещается поступать на работу в больницы, 
оказывающие помощь исключительно неевреям, если при этом он 
вынужден будет работать в субботу. Врач-еврей, работающий в 
«смешанной» больнице, большая часть пациентов которой – неевреи, 
обязан всеми юридически допустимыми способами уклоняться от выхода 
на работу в субботу. В «смешанной» больнице, большая часть пациентов 
которой – евреи, нет необходимости уклоняться от выхода на работу в 
субботу. Тем не менее, и таким, еврейским, по существу, больницам 
рекомендуется принимать на работу врачей-неевреев, которые и должны 
оказывать помощь нееврейским пациентам в субботу. 

 
ת  תשובות  והנהגות "וכן  שו('  נא-'מה'  עמ)  ד"תשמ('  בשבילי  ברפואה  ו,  משה  שטרנבוך'  הר.  א
 ):ימן שנזג ס"ח

היאך נתיר לו ליכנס להיות רופא שמה ולהביא עצמו לידי חילול , ם"אבל בבית חולים המיועד רק לעכו…
וכאן מי ביקש ,  והיינו דמי שמכניס עצמו לאונס הוא מזיד…והלא בזה הוא מחלל שבת במזיד ממש , שבת

  …ם בלבד "ממנו ליכנס לבית חולים שמיועד לעכו
 
 :ח ד סימן עט"לק אות אגרות משה ח"שו. ב

ם ומעט ישראלים שדרים שם מכירים אותו ויודעין לבא אליו כשיצטרכו "ואם הוא במקום שהרוב עכו
ם יעשה כדיני המדינה שודאי יש לרופא להיות לו יום חפשי שכיון "אז לענין העכו, לרופא במקום סכנה

ליסע מביתו ליום ההוא וכן שהרופא הוא שומר שבת הרי קבע לו יום השבת ליום חפשי שלו שיכול 
ואף שלדין זה ולרוב הדינים אינו נוגע מה שדחויה יותר . יצטרך לעשות או באופן אחר שלא ימצאהו

נ שיזהר ביותר לחלק בין "מ זריזות איכא להרופא שיודע שהוא דבר איסור אך שהותרה לפ"מהותרה מ
 . מה שמותר ובין מה שאסור

דע ואין לחוש שיבא לזלזל בשבת מצד מה שצריך לפעמים בשביל ועתה כשהקדמתי מה שצריך הרופא לי
דהא ברור ופשוט , ם"כ בדבר עכו"חולה לעשות עבור החולה גם מלאכה בשבת אשיב על שאלת מע

א דיכולין לומר דידן דמנטרי שבתא מחללינן עלייהו דידהו דלא "ו ע"ז דף כ"שהתירוץ אמר אביי בע
שובה כזו במדינות שלנו לא אצל החולים וקרוביהן ולא לראשי מנטרי שבתא לא מחללינן לא תתקבל ת

שלכן ודאי אם הוא בבית חולים ויאמר תירוץ זה לא רק שלא יועיל כלום דכשלא יהיה שם רופא , המדינה
אחר ולא ירצה לרפא ודאי לא ישגיחו על דבריו ואם לא יהיה שם רופא אחר ודאי ידונו אותו כפושע 

שלכן לענין שמוש בבית חולים הרי ודאי בכל בית חולים יש הרבה ,  סבהו יהיה איזה"ורוצח אם ח
רופאים וגם הרבה שעדיין צריכין שימוש והרוב הרי רוצים יותר כשלא יצטרכו להיות שם ביום הראשון 
לשבוע יכולין הרופאים שומרי תורה להחליף שזמנם יהיה לעולם ביום הראשון לשבת ורופאים הנכרים 

 . ואני יודע שהרבה רופאים שומרי תורה עשו כןיהיו ביום השבת
 
 :ח סימן לח" או-ת יביע אומר חלק ח "שו. ג

כל , במלאכות דאורייתא' מעיקר הדין מותר לרופא ישראל לטפל בחולים נכרים אפי, מסקנא דדינא) ח
והצלת נפשות חולי ישראל המטופלים בבתי חולים נכרים , שעושה לכוונת הצלתו מעונש השלטונות

חייב לעשות , באופן שיוכל להתנצל שהוא עסוק בחולה יהודי אחר, וכל מה שאפשר לו להשתמט. ל"בחו
כדי , וכן אחיות נכריות, ומה טוב אם הנהלות בתי החולים בארץ ידאגו שיהיו רופאים נכרים לצורך זה. כן
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ם בבתי החולים וכאשר נוהגי. ורופאי ישראל יטפלו רק באיסורי שבות דרבנן. ם"שיטפלו בחולי עכו
 .בירושלים שערי צדק וביקור חולים

 
 :ק ב"ס, סימן קסד, חלק ה, )משה בן אברהם שטרן' ר(ת באר משה "שו. ד

בנקל  יכול  הרופא  להתפטר  מלחלל  שבת  אפילו  חילול ,  מדינה  של  חסד,  ובאמת  במדינתנו  ארצות  הברית
וות  להיות  נזהר  מלחלל  שבת  לצורך על  כן  החוב  מוטל  על  כל  רופא  שומר  הדת  והמצ,  מדרבנן  והבן  היטב

האמת  כי  מצאתי .  יהודי  כי  חוקי  המדינה  נותנים  לו  רשות  על  זה  מאחר  שאפשר  על  ידי  אחרים-אינו
ם  מתיר  לעשות  אפילו  מלאכה  דאורייתא  ובחולה "שבמקום  חולה  שיש  בו  סכנה  דעכו'  בתשובות  מצפה  ארי

  למעשה  אין  שום  הכרח  כאן  באמעריקא להקל כי,  אבל  כל  זה  לפלפולא,  שאין  בו  סכנה  מתיר  לעשות  שבות
 . ובאופן יוצא מן הכלל יש לדון בדבר,  כאשר כתבתי-
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2. Ограбление, обкрадывание и обман нееврея, а также вопрос 
  о возвращении нееврею утерянных им предметов 

 
2.1) Некоторые из галахических авторитетов полагают, что еврею, в 

принципе, разрешается грабить и обкрадывать нееврея, и что все это 
запрещено лишь в тех случаях, когда существует угроза, что такие 
действия приведут к осквернению имени Всевышнего или станут 
причиной реальной опасности для евреев. Другие авторитеты расходятся 
с ними во мнениях и считают, что ограбление и обкрадывание нееврея 
запрещены во всех случаях.  В то же время, видимо, следует заключить, 
что, по мнению всех еврейских авторитетов, ограбление и обкрадывание 
нееврея, имеющего статус гер тошав,  запрещены непосредственно Торой. 

 
 :ספרי דברים פיסקא שמד. א

דבר אחר אף חובב עמים מלמד שלא חלק להם הקדוש ברוך הוא חיבה לאומות העולם כדרך שחלק 
לישראל תדע לך שכן שהרי אמרו גזילו של נכרי מותר ושל ישראל אסור וכבר שלחה מלכות שני 

הודים וראו תורתם מה טיבה הלכו אצל רבן גמליאל לאושא סרדיטיאות ואמרה להם לכו ועשו עצמכם י
וקראו את המקרא ושנו את המשנה מדרש הלכות והגדות בשעת פטירתם אמרו להם כל התורה נאה 
ומשובחת חוץ מדבר אחד זה שאתם אומרים גזילו של גוי מותר ושל ישראל אסור ודבר זה אין אנו 
 . מודיעים למלכות

 
 :פרק ח הלכה ה) צוקרמאנדל(זרה תוספתא מסכת עבודה . ב

 :על הגזל גנב גזל וכן מוצא יפת תואר וכן כיוצא בו גוי בגוי וגוי בישראל אסור וישראל בגוי מותר
 
 :פרק י הלכה טו) ליברמן(תוספתא מסכת בבא קמא . ג

חזיר מפני הגוזל את הגוי חייב להחזיר לגוי חמור גזל הגוי מגזל ישראל הגוזל את הגוי ונשבע ומת חייב לה
 .חילול השם

 
 : ספרא פרשת בהר סיני פרק ט. ד

ל אחרי נמכר יכול מושכו ויצא תלמוד לומר גאולה תהיה "ם גזל ת"רבי שמעון אומר מנין שגזל העכו) ב(
ם שאינו תחת "או אינו מדבר אלא בעכו) ג: (יכול יגלום עליו תלמוד לומר וחשב עם קונהו ידקדק עמו. לו

ם שתחת ידך "ל לעשות לו כשהוא אומר ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו הא בעכוידך וכי מה אתה יכו
אם כן . ם שאינו תחת ידך"על אחת כמה וכמה בעכו. ם שתחת ידך"הכתוב מדבר אם כן דברה תורה בעכו

 :ם קל וחומר על גזילו של ישראל"החמירה התורה על גזילו של עכו
 
 : אתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נז עמוד. ה

וישראל ,  אסור- נכרי בנכרי ונכרי בישראל -וכן כיוצא בהן , וכן יפת תואר, גנב וגזל, על הגזל: והתניא
 . מותר-בנכרי 

 
 :י מסכת סנהדרין דף נז עמוד א"רש

ומדרבנן איכא למאן דאסר משום , ולא נכרי) ויקרא יט( דלא תעשוק את רעך כתיב -ישראל בנכרי מותר 
 ).א, בבא קמא קיג(רא חילול השם בהגוזל בת

 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיא עמוד ב. ו

נכרי מאחיך ? רעך ולא נכרי:  ההוא מיבעי ליה לכדתניא-? ותנא קמא דמאחיך האי רעך מאי עבדי ליה
 . 3]וקסבר גזל נכרי מותר[וחד למשרא גזלו ,  חד למשרא עושקו-! נפקא

 

                                                 
3 Исправлено в соответствии с изданием под редакцией Штейнзальца. 
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 :מוד אתלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג ע. ז
] גוי[מנין  לגזל  :  ע  כשבא  מזפירין"דבר  זה  דרש  ר,  שמעון'  אמר  ר:  והתניא?  מי  שרי>  כנעני<]  גוי[וגזל  

יכול  יגלום ,  שלא  ימשכנו  ויצא,  אחרי  נמכר  גאולה  תהיה  לו)  ה"ויקרא  כ:  (ל"ת?  שהוא  אסור>  כנעני<
] בגוי[הא  :    לא  קשיא,אמר  רב  יוסף!  ידקדק  עם  קונהו,  וחשב  עם  קונהו)  ה"ויקרא  כ:  (ל"ת?  עליו

: שנאמר,  לא  לך  אלא  לגר:  והא  תרוייהו  גבי  הדדי  כתיבי,  אמר  ליה  אביי.  הא  בגר  תושב>,  בכנעני<
העובד <]  הגוי[  זה  -משפחת  גר  ,  לגר  תושב:  שנאמר,  ולא  לגר  צדק  אלא  לגר  תושב,  לגר)  ה"ויקרא  כ(

, כאן  בגזילו:  לא  קשיא,    רבאאלא  אמר!    זה  הנמכר  לעבודת  כוכבים-כשהוא  אומר  או  לעקר  >,  כוכבים
עבד :  דאמר  רבא,  רבא  לטעמיה!    הפקעת  הלוואתו  הוא-עבד  עברי  :  ל  אביי"א.  וכאן  בהפקעת  הלוואתו

גזילו ;  אבידתו  מותרת,  אסור>  כנעני<]  גוי[גזל  :  ש  חסידא"אמר  רב  ביבי  בר  גידל  אמר  ר.  עברי  גופו  קנוי
ואכלת  את  כל )  'דברים  ו:  (שנאמר?  הוא  אסורש>  הכנעני<]  הגוי[מנין  לגזל  :  דאמר  רב  הונא,  אסור

 ;ולא בזמן שאינם מסורין בידך, בזמן שהן מסורים בידך, אלהיך נותן לך' העמים אשר ה
 
 :פרשה טז) איש שלום(אליהו רבה . ח

ומדדתי  לו  בבית  אפל  מחצה  על ,  שמכרתי  לגוי  ארבעה  כורים  של  תמרים,  רבי  מעשה  היה  בי,  אמר  לי
מתוך  שמדדתיו  לא  חסרתיו  שלש ,  אלהים  אשר  בשמים  יודע  על  מדה  שאת  מודד  ליאמר  לי  אתה  ו,  מחצה

והנחתיו  במקום  שמכרתי ,  לאחר  מיכן  נטלתי  את  המעות  ולקחתי  בהן  כד  אחד  של  שמן,  סאין  של  תמרין
ויקרא (לא  תעשוק  את  רעך  ,  בני  הכתוב  אומר,  אמרתי  לו,  נקרע  הכד  ונשפך  השמן  והלך  לו,  התמרים  לגוי

ואין  צריך  לומר  אפילו ,  שגזל  הגוי  גזל,  הא  למדת,  ואחיך  הרי  הוא  כרעך,  רעך  הרי  הוא  כאחיך,  )ג"ט  י"י
חזר  ופירש ,  ה  ראה  את  בני  אדם  בעונותיהן  שהן  עושקין  וגוזלין  וחומסין  זה  בזה"ומתוך  שהקב,  של  אח

 ). ח"ח י"יחזקאל י(ואביו כי עשק עושק וגזל גזל אח , בקבלה על ידי יחזקאל בן בוזי הכהן
 
 :ם הלכות גזלה ואבדה פרק א הלכה ב"רמב. ט

ואם  גזלו  או  עשקו ,  אפילו  גוי  עובד  עבודה  זרה  אסור  לגזלו  או  לעשקו,  ואסור  לגזול  כל  שהוא  דין  תורה
 . יחזיר

 
 :ם הלכות גניבה פרק א הלכה א"רמב. י

ואין  לוקין  על ,  לא  תגנבו)  א"ט  י"ויקרא  י('  כל  הגונב  ממון  משוה  פרוטה  ומעלה  עובר  על  לא  תעשה  שנ
ואחד  הגונב  ממון  ישראל  או  הגונב  ממון  גוי ,  לאו  זה  שהרי  ניתן  לתשלומין  שהגנב  חייבה  אותו  תורה  לשלם

 . ואחד הגונב את הגדול או את הקטןעובד עבודה זרה
 
 :א/ן על סנהדרין דף נז ע"חדושי הר. יא

ד דגזל כותי מותר מן התורה "מהא אתיא אליבא ד. כותי בכותי וכותי בישראל אסור וישראל בכותי מותר
ומשמע לי , ומיהו מדרבנן אסור מפני חילול השם וכדאיתא התם) 'ג ב"קי(הגוזל בתרא ' ופלוגתא היא בפ

עמד ) 'ח א"ל(' וה' שור שנגח ד' בעלמא ובפ' מסתמא דהכי הלכה דגזל הכותי מותר מדאורייתא וכדאמרי
 .ני נח ולא קיימם עמד והתיר ממונםמצות שנצטוו ב' וימודד ארץ ראה ויתר גוים ראה ז

 
 :תלמוד ירושלמי מסכת בבא קמא פרק ד דף ד טור ב. יב

מעשה ששילח המלכות שני איסרטיוטות ללמוד תורה מרבן גמליאל ולמדו ממנו מקרא משנה תלמוד 
' בת ישר' הלכות ואגדות ובסוף אמרו לו כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ משני דברים הללו שאתם אומרי

א תיילד לנכרית אבל נכרית מיילדת לבת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של נכרית אבל נכרית מניקה ל
אסור ושל נכרי מותר באותה שעה גזר רבן גמליאל על גזילות נכרי ' לבת ישראל ברשותה גזילו של ישר

 .שיהא אסור מפני חילול השם
 
 :טור חושן משפט סימן שמח. יג

מ לשלם הכל אסור שלא ירגיל "מ להחזיר או ע"ע' דרך שחוק ואפי' א אפיאסור לגנוב אפילו כל שהו
אחד הגונב מישראל בין קטן בין : פ עובר על לאו דלא תגנובו וחייב לשלם"ש' עצמו בכך וכל הגונב אפי

 :שגניבתו אסור> ם"כו<] ז"ע[גדול ואחד הגונב מעובד 
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 :בית יוסף חושן משפט סימן שמח. יד
וכתב הרב המגיד ) שם(ל "ם ז"כ הרמב"כ. ונב מעובד עבודה זרה שגניבתו אסורומה שאמר ואחד הג

 :ל"דגזל הגוי אסור והוא הדין לגניבה ואיתא בשאר דוכתי עכ:) קיג(בפרק הגוזל ומאכיל 
 

 :שולחן ערוך חושן משפט סימן שמח סעיף ב .טו
אחד הגונב ממון , חייב לשלםו) יא, ויקרא יט(כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו דלא תגנובו 

 .ואחד הגונב מגדול או מקטן, ישראל או הגונב ממון של גוים
 
 :שולחן ערוך חושן משפט סימן שנט סעיף א. טז

ואם הוא דבר דליכא >; מעובד כוכבים<] מגוי[בין מישראל בין , אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא
ממידת , ואף זה אוסר בירושלמי;  מהגדר לחצות בו שיניוכגון ליטול מהחבילה או; שרי, מאן דקפיד ביה

 . חסידות
 

 :שולחן ערוך אבן העזר סימן כח סעיף א. יז
הרי זו , ונודע שקנה אותו דבר ביאוש, אם נתייאשו הבעלים, המקדש את האשה בגזל או בגניבה או בחמס

הוי מקודשת דהא >, די כוכביםעוב<] גוי[קדשה בגזל או גניבת : הגה. אינה מקודשת, ואם לאו. מקודשת
 ).ח"קל' ו סי"מהרי(אינה צריכה להחזיר רק מכח קידוש השם 

 
 :'סימן כ', פרק י, ק"ב, ים של שלמה. יח

 …. ואפילו הוא כבוש תחת ידו. דין דבין גזל הגוי או גניבתו אסור אפילו אי ליכא חילול השם
אלא נראה . הגוי אסור אפילו בלא חילול השםדגזל , לא נראה לי כלל. י מפני חילול השם"ומה שכתב רש

. ולא ירגיל את עצמו בגניבה וגזילה, לי משום שירחיק עצמו מן הכיעור ודומה לו ויאכל וישתה את שלו
הלא גניבה וגזילה גבי גוי אסור .  ולא הבנתי דבריהם במה שכתבו איסור הגניבה משום חלול השם…

ז "ם אחד הגונב מישראל או מן הגוי עובד ע"וכן כתב הרמב. אפילו בליכא חילול השם כמו גבי ישראל
 .וכן כתב גבי גזל. עובר בלאו דלא תגנוב

 
 :ם הלכות גזלה ואבדה פרק ו הלכה ז"רמב. יט

כגון  מפריחי  יונים  והמשחקין ,  דברים  הרבה  אסרו  חכמים  משום  גזל  והעובר  עליהן  הרי  זה  גזלן  מדבריהם
 .בקוביא

 
 :דה פרק ו הלכה יאם הלכות גזלה ואב"רמב. כ

והמשחק  בקוביא  עם  הגוי  אין  בו  איסור  גזל  אבל  יש  בו  איסור  עוסק  בדברים  בטלים  שאין  ראוי  לאדם 
 .שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ובישובו של עולם

 
 :שולחן ערוך חושן משפט סימן שע סעיף ג. כא

אבל ,  אין  בו  משום  גזל>  וכביםהעובד  כ<]  הגוי[יש  מי  שאומר  שהמשחק  בקוביא  עם  )  ו"טור  הביאו  בס(
שאין  ראוי  לאדם  שיעסוק  כל  ימיו  אלא  בדברי  חכמה  ויישובו  של ,  יש  בו  איסור  עוסק  בדברים  בטלים

 .עולם
 

2.2)  Если выяснилось, что в рамках коммерческой операции еврей-продавец 
взыскал с нееврея-покупателя непомерную цену за свой товар или же 
скрыл от него низкое качество или иные недостатки этого товара, еврей 
не обязан нееврею какой бы то ни было компенсацией (хотя если бы 
покупатель был евреем, ему полагалась бы полная компенсация). По 
мнению некоторых авторитетов этот закон, скорее всего, не 
распространяется на случай с неевреем, имеющим статус гер тошав. 
Согласно этой точке зрения, такого нееврея запрещено обманывать и 
ущемлять; в случае, если это произошло, ему полагается компенсация. 
Очевидно, что в обратной ситуации (то есть если недобросовестный 
продавец – нееврей, а обманутый покупатель – еврей), результат также 
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обратный – в таком случае нееврей обязан выплатить еврею 
компенсацию, полностью покрывающую нанесенный ему убыток. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת בכורות דף יג עמוד ב. א

ויקרא  (-> לכנעני<] לגוי[>; לכנעני<] לגוי[ואי אתה מחזיר אונאה ,  מחזיר אונאהלעמיתך אתה: אמרי
הוה , דאי כתב רחמנא חד: וצריכי, וחד בהקדש> בכנעני<] בגוי[חד ! מאל תונו איש את אחיו נפקא) ה"כ

 .ל"קמ,  יש לו אונאה-אבל הקדש , הוא דאין לו אונאה> לכנעני<] לגוי: [אמינא
 

 :מכירה פרק יג הלכה זם הלכות "רמב. ב
שהונה את ישראל מחזיר הונייה > ם"ועכו<] וגוי[, אין לו הונייה שנאמר איש את אחיו> ם"העכו<] הגוי[

 .לא יהיה זה חמור מישראל, בדינין שלנו
 
 :טור חושן משפט סימן רכז סעיף ל. ג

מחזיר האונאה דלא יהא שאינה לישראל > וכנעני<] וגוי[אין לו אונאה > הכנעני עובד כוכבים<] הגוי[
 :חמור משל ישראל> הכנעני<] הגוי[כח 

 
 :שולחן ערוך חושן משפט סימן רכז סעיף כו. ד

ועובד <] וגוי[; )יד, ויקרא כה(' איש את אחיו וגו: שנאמר, אין לו אונאה> ועובד כוכבים<] וגוי[
 . שראלשלא יהיה זה חמור מי, שהונה את ישראל מחזיר אונאה כדינים שלנו> כוכבים

 
 :מסכתות קטנות מסכת גרים פרק ג. ה

 הלכה א
רבי יהודה אומר כל שקיבל , כל שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה דברי רבי מאיר, איזהו גר תושב

 .עליו שלא להיות אוכל נבילות
 הלכה ב

 .ועוברים עליו משום בל תונה ובל תעשוק ובל תלין פעולת שכיר[..] 
 

 :א"ה/יבמות פרק ח דף ח טור ד תלמוד ירושלמי מסכת . ו
 .אמר רבי יוסה שלא תאמר והוא שווה לישראל בשלשה דברים בלא תעשוק ולא תונה וגולה כישראל
 

2.3)  Если кредитор-нееврей, которому еврей должен деньги, скончался, еврей 
не обязан выплачивать долг его наследникам – при условии, что те 
ничего не знают о существовании долга. Если наследники напрямую 
спросят еврея, не должен ли он деньги покойному, еврею разрешается 
солгать и отрицать существование долга – опять же, лишь если он 
убежден, что наследники не знают о долге ничего конкретного и не смогут 
уличить его во лжи – ибо в таком случае имя Всевышнего было бы 
осквернено. 

 
 :ק א"שולחן ערוך חושן משפט סימן רפג ס. א

יודעין מזה אינו > עובד כוכבים<] גויים[אם אין , ומת> לעובד כוכבים<] לגוי[וישראל שהיה חייב : הגה
 ).ידושיןמרדכי פרק קמא דק(חייב לפרוע ליורשיו 

 
9 גרסה DBSמצונזרת המופיעה בתקליטור -מתוך המהדורה הבלתי(' הלכה ד' ע פרק קפב"קצוש. ב
:( 

זה  שבא  ממון  חברו ,  ואיזהו  עושק.  אסור  לעשוק  את  חברו  אפילו  כל  שהוא  שנאמר  לא  תעשוק  את  רעך
דחהו  בלך  ושוב  לך או  שמ,  כגון  שיש  לו  בידו  הלואה  או  שכירות  ואינו  רוצה  לשלם  לו,  לידו  ברצון  חברו

כגון  שלוה  מגוי  ומת  רשאי  לכחש ,  והוא  שאין  חילול  השם  בדבר,  אינו  אסור  בגוי,  וכיון  דכתיב  רעך.  ושוב
ואף .  אבל  כשהגוי  יודע  שהוא  משקר  אסור  מפני  חילול  השם.  שאינו  יודע  בבירור  שהוא  משקר,  לבנו

אבל  חפץ  שהוא  בעין ,  א  חייב  לובמקום  שאינו  יודע  אינו  רשאי  אלא  להפקיע  הלואתו  או  שאר  חוב  שהו
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אסור  להטעות  אותו  בחשבון ,  ולא  עוד  אלא  אפילו  קנה  ממנו  חפץ.  אסור  לכפור  שהרי  זה  הוי  גזל  ממש
כמו  שנאמר  וחשב  עם  קונהו  דמיירי  בגוי  שהרי  אינו  מקנה  לו  החפץ  אלא  בעד  הסכום ,  בנתינת  המעות

ואפילו  גניבת  דעת  שאין  בה .    כמפקיע  חובוז  כגונב  את  החפץ  ולא"הר,  והמטעהו  בחשבון  המעות,  שהשתוו
מותר  אם  לא  יהיה  חילול  השם ,  מ  אם  הגוי  טעה  בעצמו"ומ.  ג"ס'  ש  בסי"מ  כמ"אסור  במו,  חסרון  מעות

 .ראה שעל חשבונך אני סומך, ונכון שיאמר לו הישראל, שלא יוודע לו, בדבר
 

2.4) Если в рамках коммерческой операции нееврей допустит ошибку (в 
расчетах или иную) в пользу еврея, например, даст тому слишком 
большую сумму в качестве сдачи, еврей не обязан вернуть нееврею 
полученные по ошибке деньги (хотя если бы ошибку допустил еврей, 
деньги в любом случае были бы ему возвращены). Некоторые авторитеты 
даже полагают, что еврею разрешается сознательно обманывать и 
вводить в заблуждение нееврея, если еврей убежден, что тот ничего не 
заметит (ибо в противном случае имя Всевышнего будет осквернено). 
Другие авторитеты считают иначе; они утверждают, что еврею дозволено 
лишь воспользоваться (пассивно) ошибкой нееврея, но он не имеет права 
обманывать его сознательно. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד ב. א

, זוזי' לקנא דדהבא במר דפרזלא בד> מכותי<] מגוי[כי הא דשמואל זבן ; טעותו מותרת: אמר שמואל
אמר , ואבלע ליה חד זוזא, מאה ועשרים חביתא במאה> מכותי<] מגוי[רב כהנא זבן .  ליה חד זוזאואבלע
קדם ואייתי : ל לשמעיה"א, לצלחא> וכותי<] וגוי[רבינא זבן דיקלא הוא . חזי דעלך קא סמיכנא: ליה
רדיסא ותלי בה חזא שיבשא דגופנא בפ, רב אשי הוה קאזיל באורחא. מניינא ידע> דכותי<] דגוי[, מעיקרו

. אי דישראל נינהו לא אייתי לי, נינהו אייתי> דכותי<] דגוי[זיל חזי אי : אמר ליה לשמעיה, קיטופי דעינבי
> כותי<] גוי: [ל"א? שרי> דכותי<] דגוי: [אמר ליה, דהוה יתיב בפרדיסא> כותי<] גוי[שמע ההוא 

 . ישראל לא שקיל דמי, שקיל דמי
 
 :קיג עמוד בי מסכת בבא קמא דף "רש. ב

 . היה חייב לו לישראל וטעה בחשבון דליכא חילול השם-טעותו 
 . מזרק של זהב בחזקת של נחושת-לקנא דדהבא במר דפרזלא 

 .'במקום ד'  ועוד טעות אחרת שעיכב זוז מדמיו והטעהו בחשבון שלקח ג-ואיבלע ליה זוזא 
א " אותם כדי להוציא עצמו מן החשד לחזי דעלך סמיכנא אינו מונה> לכותי<] לגוי[ רב כהנא -ואמר 

 .אמר ליה לרב כהנא חזי דעלך סמיכנא זו שמעתי> כותי<] גוי[
 . לבקע-לצלחא 

 . פסקית של צד העיקר קח לצרכי שהן עבים-מעיקרו 
 . מנין הפסקים מנה אבל לא נתן עיניו כמה דקים יש וכמה גסים יש-מניינא ידע > דכותי<] דגוי[

 . זמורות-שיבשא 
 . אשכולות-פי קטו

 
 :טור חושן משפט סימן שמח. ג

אבל : שגניבתו אסור> ם"כו<] עבודה זרה[אחד הגונב מישראל בין קטן בין גדול ואחד הגונב מעובד 
מותר ובלבד שלא יודע לו > היה<]  כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלוואתו[> של כותי<טעותו 

 :דליכא חילול השם
 
 :בדה פרק יא הלכה דם הלכות גזלה וא"רמב. ד

 .טעות הגוי כאבידתו ומותרת והוא שטעה מעצמו אבל להטעותו אסור
 
 :ם הלכות מכירה פרק יח הלכה א"רמב. ה

ואחד ישראל > עובד כוכבים<] גויים[ואחד , אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם
 . ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור, היה יודע שיש בממכרו מום יודיעו ללוקח, שוים בדבר זה
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 :שולחן ערוך חושן משפט סימן שמח סעיף ב. ו

אחד  הגונב  ממון ,  וחייב  לשלם)  יא,  ויקרא  יט(כל  הגונב  אפילו  שוה  פרוטה  עובר  על  לאו  דלא  תגנובו  
כגון >,  עובד  כוכבים<]  גוי[טעות  :  הגה.  ואחד  הגונב  מגדול  או  מקטן,  ישראל  או  הגונב  ממון  של  גוים

ויש .  )ג"טור  ס(דליכא  חילול  השם  ,  ובלבד  שלא  יודע  לו,  מותר,  להטעותו  בחשבון  או  להפקיע  הלואתו
 ).מרדכי פרק הגוזל בתרא. (שרי, אלא אם טעה מעצמו, אומרים דאסור להטעותו

 
 :ם חלק ה סימן מא"ת מהרש"שו. ז

ם  וזכה  הלוקח "  להודיע  להעכוואסור  לזה]  הפקעת  הלואה[ה  "ם  הוי  רק  הפקע"וכבר  ביארתי  דנגד  העכו…
ואף  שדעת  מאירי  הובא ,  ת"ם  ודאי  דאין  לנו  לפסוק  נגד  ד"מ  אסור  להפקיע  מעות  עכו"בשלו  ואף  דבדד

ד "ך  יו"בש'  נ  כן  וע"ז  הנה  מדברי  כל  הפוסקים  ל"ש  ד"ם  הגדורים  בדרכי  דתות  ל"ג  דבעכו"ק  קי"ז  ב"באס
מ "ח  ממלכים  דבעינן  שיקבל  ז"ם  פ"רמב'  נודע  מדוכבר  '  וכו]  מצוות'  ז[מ  "ם  שאינו  מקיים  ז"ח  בעכו"קנ

ש "ז  אינם  בגדר  זה  וכיון  דגופו  מותר  מכ"ם  שבזה"כ  רוב  עכו"ה  ולא  מהכרע  הדעת  וא"מפני  ציווי  מרע
ה  בירושלמי "כנודע  וכ]  'חילול  ה[ה  "פ  רק  מדרבנן  משום  ח"כמ'  ז  וכל  האיסור  לשי"ק  קי"בב'  ממונו  כדאי

ם "י  מעכו"ם  פ"ה  אבל  ברמב"ג  משום  ח"הוי  רק  תקנת  ר]  ם"ל  עכוגז[ע  "דכל  גז'  ג  להדי"ק  ה"ד  דב"פ
דדוקא  אחר '  ב  שכ"ד  ע"ז  ס"ע'  בתוס'  ת  וע"ע  מה"ל  גז"אזיל  דס'  ל  דלשי"ז  שם  אבל  י"מוכח  כדעת  הט

מחויבים  להרגו  אבל '  ם  חייב  מיתה  שיהי"מ  שלו  אבל  היינו  שאין  העכו"ם  על  ז"ד  חייב  העכו"שדנוהו  ב
ם "ך  ונהי  שאני  רגיל  לומר  ולהזהיר  שלא  יעשו  לכתחלה  דבר  נגד  עכו"הש'    וכדל  דאין  בזה  איסור"מ  י"מ

ה "ע  דהפקע"י  הש"ד  שבישראל  לדון  עפ"ו  להוציא  ממון  והוא  פשוט  בפי  כל  ב"מכח  דברי  המאירי  אבל  ח
דעלמא  הכי  והפוסק '  וסוגי'  מ  משאר  פוסקי"ו  להדיא  כן  וכ"רס'  י  סי"ז  והראוני  שמבואר  בב"שרי  גם  בזה

 .פ"עכ] בשיקול הדעת[ה "הוי כטועה בשלהיפוך 
 

2.5) Если в рамках коммерческой операции нееврей допустит ошибку (в 
расчетах или иную) в пользу еврея, например, даст тому слишком 
большую сумму в качестве сдачи, еврей не обязан вернуть нееврею 
полученные по ошибке деньги (хотя если бы ошибку допустил еврей, 
деньги в любом случае были бы ему возвращены). Некоторые авторитеты 
даже полагают, что еврею разрешается сознательно обманывать и 
вводить в заблуждение нееврея, если еврей убежден, что тот ничего не 
заметит (ибо в противном случае имя Всевышнего будет осквернено). 
Другие авторитеты считают иначе; они утверждают, что еврею дозволено 
лишь воспользоваться (пассивно) ошибкой нееврея, но он не имеет права 
обманывать его сознательно. 

 
 : ב/תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג. א

שהיא מותרת שנאמר > הכנעני<] הגוי[אמר רב מנין לאבידת ' בידתו מותרת דאמר רב חמא בר גוריא
ואימא הני מילי היכא דלא אתי > לכנעני<] לגוי[לכל אבדת אחיך לאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר 

 לידיה לידיה דלא מחייב לאהדורי בתרה אבל היכא דאתי לידיה אימא ליהדרה אמר רבינא ומצאתה דאתאי
 .אבידתו אסור' פנחס בן יאיר אומר במקום שיש חילול השם אפי' תניא ר: משמע

 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עו עמוד ב. ב

סלח ' למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה) ט"דברים כ( עליו הכתוב אומר -והמחזיר אבידה לנכרי 
 .לו

 
 :משנה מסכת מכשירין פרק ב משנה ח. ג

אינו צריך להכריז ואם רוב ישראל צריך להכריז מחצה למחצה > ם"עכו<] גויים[ציאה אם רוב מצא בה מ
 .צריך להכריז
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 :ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא הלכה ג"רמב. ד
והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ,  אבידת אחיך)'ב ג"דברים כ(' אבידת הגוי מותרת שנ

קדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה ואם החזירה ל, ידי רשעי עולם
ובכל מקום מכניסין כליהם מפני הגנבים , ובמקום שיש חלול השם אבידתו אסורה וחייב להחזירה, משובח

 . ככלי ישראל מפני דרכי שלום
 
 : שולחן ערוך חושן משפט סימן רסו. ה

 סעיף א
הרי זה עובר , והמחזירה). ג, דברים כב(אבידת אחיך ' שנא, מותרת> העובד כוכבים<] הכותי[אבדת 
ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו . מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה, עבירה

ובכל מקום . אבידתו אסורה וחייב להחזירה, ובמקום שיש חילול השם. הרי זה משובח, שהם בעלי אמונה
 . מפני דרכי שלום, מכניסים כליהם ככלי ישראל

 
 סעיף ב

אבל אוכל נבילה להכעיס . היה בעל האבידה רשע ואוכל נבילה לתיאבון' חייב להחזיר אבידת ישראל אפי
והאפיקורסים והכותים וישראל המחלל שבת בפרהסיא אסור להחזיר להם , הרי הוא אפיקורוס מישראל

 . >כעובד כוכבים<] ככותי[, אבידה
 

 :'סימן כ'  פרק י,ק"ב, ים של שלמה. ו
פנחס  בן  יאיר  אומר  במקום  שיש  חילול  השם  אפילו  אבידתו  אסור  פירש  כגון  שיודע  הדבר '  ומסיק  תניא  ר

ג "ם  והסמ"כן  כתב  הר.  אבל  היא  דליכא  חילול  השם  אסור  להחזיר  לו  לפי  שהוא  מחזיק  ידי  הרשעים,  לגוי
. אל  שהם  בעלי  אמונה  הרי  זה  משובחוכתב  עוד  ואם  החזירה  כדי  לקדש  השם  כדי  שיפארו  את  ישר.  והטור

אבל  אם  דעתו ,  ורחמנא  לבא  בעי  אם  דעתו  לכך.  ג  עובדא  דירושלמי  פרק  אלו  מציאות"וכעין  זה  הביא  הסמ
 . אסור-או משום שהוא אוהב את הגוי ומרחם עליו , בעבור שישביחו אותו ולא בעבור אמונת ישראל

 
 :ה"ה/ר ג תלמוד ירושלמי מסכת בבא מציעא פרק ב דף ח טו. ז

ארפי  מינך  ואנן  זבנין  לך  חדא  חמר  ולית  את '  שמעון  בן  שטח  הוה  עסיק  בהדא  כיתנא  אמרין  ליה  תלמידוי  ר
לעי  סוגין  אזלון  זבנון  ליה  חדא  חמר  מחד  סירקאי  ותלי  ביה  חדא  מרגלי  אתון  לגביה  אמרין  ליה  מן  כדון 

'   מחד  סירקיי  ותלי  ביה  חדא  מרגלי  אמלון  למה  אמרין  ליה  זבנינן  לך  חד  חמר'  לעי  תובן  אמ'  לית  את  צרי
ל  לון  איזל  חזר  לא  כן  אמר  רב  חונא  ביבי  בר  גוזלון  בשם  רב  התיבון "לון  וידע  בה  מרה  אמרין  ליה  לא  א

קומי  רבי  אפילו  כמאן  דמר  גזילו  של  גוי  אסור  כל  עמא  מודיי  שאבידתו  מותרת  מה  אתון  סברין  שמעון  בן 
 .בריך אלההון דיהודאי מאגר כל הדין עלמא' משמשטח ברברון הוה בעי הוה שמעון בן שטח 

 
 :טור חושן משפט סימן רסו. ח

מותרת  לא  מיבעיא  כל  זמן  שלא  הגיעה  לידו  שאין  חייב >  היתה>  <כותים  <4]עובדי  עבודה  זרה[אבידת  
] מחזירין[לטרוח  אחריה  ולהשיב  אלא  אפילו  אם  באה  לידו  מותרת  ולא  עוד  אלא  שהיה  איסור  בדבר  אם  

ם  ואם  מחזירה "  לו  ואם  היה  חילול  השם  אם  לא  יחזירנה  לו  חייב  היה  להחזירה  לו  וכתב  הרמב>החזירו<
 :לו כדי לקדש את השם כדי שיתפארו ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח

 
 :בית יוסף חושן משפט סימן רסו. ט
א  אפילו  אם  באה  לידו אל'  אבידת  עובדי  עבודה  זרה  מותרת  לא  מיבעיא  כל  זמן  שלא  הגיע  לידו  וכו.  א

אמר  רב  חמא  בר  גוריא  אמר  רב  מנין  לאבידת  הגוי  שהיא  מותרת )  ק  קיג"ב(בפרק  הגוזל  ומאכיל  .  מותרת
לכל  אבידת  אחיך  לאחיך  אתה  מחזיר  ואי  אתה  מחזיר  לגוי  ואימא  הני  מילי  היכא )  דברים  כב  ג(שנאמר  

ומצאתה )  שם(ליהדרה  אמר  קרא  דלא  אתי  לידיה  דלא  מחייב  לאהדורי  בתרה  אבל  היכא  דאתי  לידיה  
דאתאי  לידיה  משמע  ומילתא  דפשיטא  שכל  הגוים  שוים  בזה  בין  עובדי  עבודה  זרה  בין  שאינם  עובדים  דהא 
לאו  אחיך  נינהו  ורבינו  שכתב  עובדי  עבודה  זרה  לאו  דוקא  ואיפשר  דמשום  דבארץ  אדום  היו  המינים 

ו  וחכמי  ישראל  היו  משיבים  דלא  נאמרו מבאישים  ריחם  של  ישראל  בעיני  המלכים  מדין  זה  וכיוצא  ב
דברים  הללו  אלא  בגוים  שבזמן  חכמי  התלמוד  שהיו  עובדי  הצלמים  ולא  היו  מודים  בבורא  עולם  ולהם 

                                                 
4 В некоторых изданиях – גוי (гой). 
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קראו  עובדי  עבודה  זרה  אבל  גוים  שבזמן  הזה  שמודים  בבורא  עולם  אינם  בכלל  עובדי  עבודה  זרה  לענין 
א  לכלול  ישראל  שהוא  עובד  עבודה  זרה  שאבידתו  מותרת ועוד  יש  לומר  דנקט  האי  לישנ.  דין  זה  וכיוצא  בו

 :כמו של גוי
אמר  רב  יהודה  אמר )  סנהדרין  עו(בפרק  הנשרפין  .  ש  ולא  עוד  אלא  שיש  איסור  בדבר  אם  מחזירין  לו"ומ

י "ופירש  רש.  למען  ספות  הרוה  את  הצמאה)  דברים  כט  יח(רב  המחזיר  אבידה  לגוי  עליו  הכתוב  אומר  
שוה  וחבר  גוים  לישראל  ומראה  בעצמו  שהשבת  אבידה  אינה  חשובה  לו  מצות  בוראו ה.  מחזיר  אבידה  לגוי

. צמאה:  אומות  העולם  ששבעים  ואינם  צמאים  ליוצרם.  רוה:  שאף  לגוים  הוא  עושה  כן  שלא  נצטווה  עליהם
 :זו כנסת ישראל שצמאה ותאבה ליראת יוצרה ולקיים מצותיו

תניא )  ק  קיג"ב(בפרק  הגוזל  ומאכיל  .  חייב  להחזירה  לוומה  שכתב  ואם  יש  חילול  השם  אם  לא  יחזירנה  לו  
 :רבי פנחס בן יאיר אומר במקום שיש קידוש השם אפילו אבידתו אסור

 
 :דכספא משפטים פרשה כ'  מס-מכילתא דרבי ישמעאל משפטים . י

 : ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו
וכן מצינו שעובדי אלילים קרויים אויבים , דברי רבי יאשיה, ו גוי עובד אליליםזה. שור אויבך

 כי תצא )כא י דברים (שם,  כי תצא מחנה על אויביך)דברים כג י( שנאמר, לישראל בכל מקום
,  רבי יצחק אומר-. בגר שחזר לסורו הכתוב מדבר,  רבי אליעזר אומר-. למלחמה על אויביך
אלא מה תלמוד לומר , בישראל עצמו הכתוב מדבר, נתן אומר'  ר-. דברבישראל משומד הכתוב מ

 .נעשה אויב לשעה, או שעשה עמך מריבה, אלא אם הכה את בנך, אויבך
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3. Материальные и деловые отношения с неевреями 
 
 

3.1) Согласно большинству авторитетных мнений, еврею запрещается 
потреблять (а в определенных случаях даже приобретать) некоторые 
пищевые продукты, произведенные неевреями, даже если у него нет 
возможности приобрести аналогичные продукты, произведенные 
евреями. Это относится к вину, большинству молочных продуктов, а 
также к большей части продуктов и блюд, испеченных, сваренных или 
поджаренных неевреями. Этот запрет распространяется и на продукты, 
произведенные или обработанные неевреями, имеющими статус гер 
тошав. 

 
 :ם הלכות מאכלות אסורות פרק יא"רמב. א

 הלכה ז
ומייחדין אצלו יין , מצות כמו שביארנו יינו אסור בשתייה ומותר בהנייהגר תושב והוא שקיבל עליו שבע 

כגון אלו הישמעאלים יינן > ם"עכו<] ז"ע[שאינו עובד > ם"עכו<] גוי[וכן כל , ואין מפקידין אצלו יין
אותם העובדים <] ז הן"הנוצרים עובדי ע[אבל , אסור בשתייה ומותר בהנייה וכן הורו כל הגאונים

 . סתם יינם אסור בהנייה]ו[>  ם"עכו
 הלכה ח

] ז"ע[שנאסר היין בגללו עובד > ם"עכו<] הגוי[כל מקום שנאמר בענין זה שהיין אסור אם היה 
וכל , הרי הוא אסור בשתייה בלבד> ם"עכו<] ז"ע[ואם אינו עובד , הרי הוא אסור בהנייה> ם"עכו<

 . >ם"עכו<] ז"ע[סתם הרי זה עובד > ם"עכו<] גוי[מקום שנאמר 
 
 :ע יורה דעה סימן קכג"שו. ב

משום גזרת : ה למגעם ביין שלנו"אסור בהנאה וה> כוכבים<] אלילים[סתם יינם של עממים עובדי ) א(
> לעבודת כוכבים<] ז"לע[ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים > לאלילים<] ז"לע[יין שנתנסך 

בהנאה רק בשתייה וכן סתם יין שלהם אינו אסור ביין שלנו אינו אסור > עובד כוכבים<] גוי[א דמגע "י
סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם > עובד כוכבים<] הגויים[ליהנות ממנו ולכן מותר לגבות בחובו מן 

ה בשאר הפסד כגון אם עבר וקנה או מכר אבל לכתחלה אסור "וה) ש ומרדכי"ם והרא"טור בשם רשב(
' ם פדואה סי"י ומהר"אשיר' ח דמאכלות אסורות והגה"פ' הגהות מיי(לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו 

 ):ג ואגור בשם הגאונים"שם בשם סמ(ב "ל סימן קל"ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע) ו"מ
 
 :ע יורה דעה סימן קכד"שו. ג

וכל זמן שלא טבל : וכן גר שמל ולא טבל מגען אוסר בשתייה' גר תושב דהיינו שקבל עליו שבע מצו) ב(
ויש מקילין אפילו במגע גר ) השוכר והגהות מרדכי דיבמות פרק החולץ' ן פ"ר(וי מיקרי לא טבל כרא

 ): י"ב(אבל יין שלו ודאי אסור ) ומרדכי' ש ותוס"טור בשם הרא(תושב 
 

 :שולחן ערוך יורה דעה סימן קטו. ד
 סעיף א

היה חולב בביתו .  חלב טמאשמא עירב בו, אסור, ואין ישראל רואהו> עובד כוכבים<] גוי[חלב שחלבו 
אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה , מותר, אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו, וישראל יושב מבחוץ

חולב לצורך > והעובד כוכבים<] והגוי[והישראל יושב מבחוץ , היה לו דבר טמא בעדרו. שהוא חולב
שירא שמא יעמוד , מותר, תו כשהוא עומדאם יכול לראו, אפילו אינו יכול לראותו כשהוא יושב, ישראל

ולכתחלה צריך להיות הישראל בתחלת החליבה : הגה. והוא שיודע שחלב טמא אסור לישראל, ויראהו
 ) ... ה"ו הארוך כלל מ"א(ויראה בכלי שלא יהיה בכלי שחולבין בו דבר טמא 
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אלא , ות או חמאה ממנהכ גבינ"אינו מועיל אם יעשו אח, שנאסרה> עובדי כוכבים<] גויים[חלב של 
ה "ו ואו"רי' ם סי"מ ואגודה שם ותשובת מהר"מרדכי פא(נשארת באיסורה וכל מה שנעשה ממנה אסור 

 ). המגיד' ם ודלא כהר"ד הרמב"ל שכ"י ונ"א וב"ורשב
 סעיף ב

. אסרום מפני שמעמידים אותם בעור קיבת שחיטתם שהיא נבלה>, העובדי כוכבים<] הגויים[גבינות  
אם לא במקום שנהגו בהם , )י"ב(ואין לפרוץ גדר , וכן המנהג: הגה. אסורה,  העמידוהו בעשביםואפילו

וכן המנהג פשוט ). שואל' אגור פ(מותר , ואם הישראל רואה עשיית הגבינות והחליבה. היתר מקדמונים
 …. בכל מדינות אלו

 
 סעיף ג

ואם רוב בני המקום .  שנוהגין בו היתראין מוחין לאנשי המקום>, עובדי כוכבים<] גויים[החמאה של  
גם : הגה. מותרת, אם בשלה עד שהלכו צחצוחי החלב, ובמקום שאין מנהג. אין לשנות, נוהגים איסור

דסתם , מותרת>, עובד כוכבים<] גוי[ואם בשלה ). י"ב(מותר לבשלה לכתחלה כדי שילכו צחצוחי חלב 
 …). י לדעת הפוסקים"ב(כליהם אינן בני יומן 

 
 : הלכות מאכלות אסורות פרק יז-ם יד החזקה "רמב. ה
דבר  הנאכל  כמות )  מכל(שבישל  לנו  יין  או  חלב  או  דבש  או  פרישין  וכיוצא  באלו  >  ם"עכו<]  גוי)  [יד(

שהוא  חי  הרי  אלו  מותרין  ולא  גזרו  אלא  על  דבר  שאינו  נאכל  כמות  שהוא  חי  כגון  בשר  ודג  תפל  וביצה 
מתחלה  ועד  סוף  ולא  נשתתף  ישראל  עמו  בבשולן  הרי  אלו  אסורין >  ם"העכו<]  הגוי[וירקות  אם  בישלן  

 :>ם"עכו<] גויים[משום בשולי 
במה דברים אמורים בדבר שהוא עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת כגון בשר וביצים ודגים ) טו(

 אותן וכיוצא בהם אבל דבר שאינו עולה על שלחן מלכים לאכול בו את הפת כגון תורמוסין ששלקו
פ שאינן נאכלין חיין הרי אלו מותרין וכן כל כיוצא בהן שעיקר הגזרה משום "אע> ם"עכו<] גויים[

אצלו בסעודה ודבר שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת > ם"העכו<] הגוי[חתנות שלא יזמנו 
 :אין אדם מזמן את חבירו עליו

 
 :ע יורה דעה סימן קיג"שו. ו

] גוי[כמו שהוא חי וגם עולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת או לפרפרת שבישלו דבר שאינו נאכל 
 :>עובד כוכבים<] גויים[אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל אסור משום בישולי > עובד כוכבים<

 
3.2)  По мнению ряда авторитетов, еврею запрещается приобретать хлеб у 

булочника-нееврея даже если поблизости нет булочника-еврея. Согласно 
мнению других авторитетов, еврей может покупать хлеб у булочника-
нееврея, но только в случае, если поблизости нет булочника-еврея. 
Существует и мнение меньшинства (авторитетов), согласно которому 
разрешается покупать хлеб у булочника-нееврея даже в случае, если 
поблизости есть булочник-еврей. 

 
 :ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יב"רמב. א

> ם"העכו<] הגוי[יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחין פת הנחתום >, ם"עכו<] גויים[פ שאסרו פת "אע
אבל פת בעלי בתים אין שם מי שמורה , עת הדחקבמקום שאין שם נחתום ישראל ובשדה מפני שהוא ש

 . בה להקל שעיקר הגזירה משום חתנות ואם יאכל פת בעלי בתים יבוא לסעוד אצלן
 
 :ע יורה דעה סימן קיב"שו. ב
ואפילו  במקום (משום  חתנות  >  כוכבים<]  עבודה  זרה[אסרו  חכמים  לאכול  פת  של  עממים  עובדי  )  א(

ולא  אסרו  אלא  פת  של  חמשת  מיני  דגן  אבל  פת  של )  ח"  סימן  רמא"רשב)  (דליכא  משום  חתנות  אסור
 :קטנית ושל אורז ודוחן אינו בכלל פת סתם שאסרו

' י  בשם  תשו"טור  וב('  אם  אינו  עולה  על  שלחן  מלכי'>  עובדי  כוכבי<]  גויים[בישולי  '   וגם  אינו  אסור  משו
 ):ש"הרא

 במקום שאין שם > העובד כוכבים<] הגוי[יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחים פת מנחתום ) ב(
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י  לדעת  המרדכי "ב)  (א  דאפילו  במקום  שפת  ישראל  מצוי  שרי"וי(נחתום  ישראל  מפני  שהיא  שעת  הדחק  
אבל  פת  של  בעלי  בתים  אין  שם  מי  שמורה  בה  להקל  שעיקר )  ד"ה  ריש  כלל  מ"י  ואו"א  ומהרא"ק  והג"וסמ

ולא  מיקרי  פת  בעל  הבית  אלא  אם  עשאו :  צלםהגזרה  משום  חתנות  ואם  יאכל  פת  בעלי  בתים  יבא  לסעוד  א
פ  שאין  דרכו  בכך  וכן  פלטר  שעשאו  לעצמו  מיקרי  בעל "לבני  ביתו  אבל  עשאו  למכור  מיקרי  פלטר  אע

 ):י"כך משמע בב(הבית 
 

3.2) В рамках всех видов своей деловой активности – купли/продажи, наема и 
сдачи в наем недвижимости, предоставлении или взятии денежных ссуд и 
т.д. – еврей обязан оказывать предпочтение другому еврею перед 
неевреем, даже если при этом он несет материальные потери (но не 
слишком значительные). 

 
 :ספר החינוך מצוה שלז. א

 .ר או קנה מיד עמיתךשנאמ, אם באת לקנות קנה מישראל, ועוד דרשו בזה הכתוב
 
 :א סימן י"ת הרמ"שו. ב

הנה הוא במדרש תורת כהנים פרשת בהר והוא בספרא בהר פרשתא ג בשינוי , היסוד הגדול השלישי
ויקרא  ('"…וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה וגו" פה -ועיין תורה תמימה ויקרא כה יד אותיות פג , לשון

ואין לומר דזהו דוקא כשהכותי ... וכן למכירה,  מיד עמיתךלמדה תורה דאם באת לקנות קנה) יד, כה
הנה . אבל כשהכותי מוזיל טפי שרי ליקח ממנו כדי להרויח במקחו, והישראל נותנין בערך ובמקח אחד

אם כסף תלוה את "תני רב יוסף ): א, מ עא"ב(דהא גרסינן פרק איזהו נשך , כ הבל המה"דברים אלו ג
ופריך בגמרא עמי וכותי עמי קודם . 'עני ועשיר עני קודם כו, כותי עמי קודםעמי ו) כד, שמות כב" (עמי

תנא לא נצטרכה אלא דאפילו לכותי ברבית שנאמר לנכרי , ומשני אמר רב נחמן אמר רב הונא, פשיטא
 .ה דוחה עשה של אם כסף תלוה עשה זו"אפ) כא, דברים כג(תשיך 

 
 :ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן מח"שו. ג

ועבודתו מחייבתו לשכור פועלים מישראל אין שעור שליש , ומעתה בנדון דידן שבעל הבית עסוק בעבודה
או חומש נוסף על השכר של פועל לא יהודי מוציא אותו ידי חובתו אלא צריך לקיים המצוה כתקנה בעין 

 שהיא מצוה דרבנן י"ועוד נראה לומר דמצות עבודה עברית אעפ. יפה במדת כי טוב לו עמך וחי אחיך עמך
מלאו הבא מכלל עשה הואיל ובטול מצות עשה זו היא בקום ועשה בהעסקת פועלים לא יהודים היא נדונה 

' ק ד"ז ס"קפ' ת סי"ד הפ"ז בתשובתיו והבי"כ הרדב"וכ. כדין מצות לא תעשה שנאמר בה בכל מאדך
 . ש"עי

 לסחור בתוצרת ישראל ולעבוד אצל ,היצרן והלוקח, מהאמור אנו למדים שמצוה על בעל הבית והפועל
י מנהג "י בית דין מוסמך או עפ"ישראל ועל ידי פועל ישראל בתשלומי שכר הוגן קבועים וקצובים עפ

 .ד כתבתי"והנלע. המדינה
 

 :מ סימן י" חו-ת עטרת פז חלק ראשון כרך ג "שו. ד
כל היכא , תו חפץ או סחורההרוצה לקנות חפץ ויש לפניו נכרי וישראל המוכרים את או: מסקנא דמילתא

שעמיתך , כ"ל שלמדונו בתו"יש להקדים הקניה מהישראל כדי לקיים את מצות חז, דמוכרים במחיר שוה
 . קודם לנכרי בענין מקח וממכר

ת "בשו' ועי[, כ ראוי ונכון להקדימו לישראל"ג, אם זהו דבר מועט, ובמקום שהישראל מוכר יותר ביוקר
שש עשרה וחצי אחוז (שכתב דשיעור מועט היינו שיעור של הפרש שתות ) קכט' סי(ג "מנחת יצחק ח

יש להקל שאף בהפרש , ב שוהו עיקר מחייתו ופרנסתו" היכא שהקונה הוא תגר וכיו….  ש"יעו) בערך
וכמתבאר מתשובת , כי היא שמלתו לעורו, צ להקדים הישראל אם הוא מיקר יותר מהנכרי"מועט א

כשם שאין , צ להקדים הישראל"דבתגר שענין הקניה הוא כרי חייו א) לא' סימ "חחו(ל "ם שיק הנ"המהר
 . צריך להקדים הלואת ישראל בחינם לנכרי בריבית במקום שהוא כדי חייו

אבל  חנותו  של  הנכרי  נמצאת  יותר  קרוב  מחנותו  של ,  וכן  במקום  שהישראל  והנכרי  מוכרים  בשוה
ויש  בדבר  טורח  גדול  להגיע ,  )יותר  ממהלך  מיל  (אם  חנותו  של  הישראל  נמצאת  במרחק  רב,  הישראל

אבל  אם  חנותו  של  הישראל  נמצאת  במרחק  מועט  נכון  וראוי  להתאמץ ,  שפיר  יכול  לקנות  מהנכרי,  אליו
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כ  דיש "ולקיים  מצות  רבותינו  שבתו,  יכבד'  ובפרט  שהוא  שומר  תורה  ומצוות  ואת  יראי  ה,  לקנות  ממנו
 .להקדים הישראל בענין מקח וממכר

 
3.4) Согласно одному мнению, существует специальная заповедь Торы, 

обязывающая брать беспощадно высокий процент по ссудам, которые 
евреи предоставляют неевреям. Другие мнения также запрещают 
предоставлять неевреям беспроцентные ссуды, однако не рассматривают 
этот запрет как особую заповедь (при этом необходимо помнить, что 
еврею запрещается брать проценты по ссудам, которые он предоставляет 
другим евреям, или же самому брать у другого еврея ссуду под проценты). 
По мнению некоторых авторитетов, если обстоятельства, при которых 
еврей предоставляет ссуду нееврею, могут привести к установлению 
теплых отношений между ними, и существует опасность, что еврей 
окажется под моральным влиянием нееврея и начнет следовать его 
обычаям, предоставление ссуды нееврею в принципе запрещается. В 
любом случае, по мнению всех авторитетов, еврею разрешается 
предоставлять ссуды под проценты нееврею, имеющему статус гер тошав. 

 
 :דברים פרק כג. א
ל  ִמְׁשַלח  ָיֶדָך  ַעל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ַאָּתה  ָבא ַלָּנְכִרי  ַתִּׁשיְך  ּוְלָאִחיָך  לֹא  ַתִּׁשיְך  ְלַמַען  ְיָבֶרְכָך  ְידָֹוד  ֱאלֶֹהיָך  ְּבכֹ)  כא(

 :ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
 
 : ספרי דברים פיסקא רסג. ב
 .מצות לא תעשה, ולאחיך לא תשיך. לנכרי תשיך מצות עשה, לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך) כא(
 
 :משנה מסכת בבא מציעא פרק ה משנה ו. ג

ְולֹוִוין  ֵמֶהן  ּוַמְלִוין ,  ֲאָבל  ְמַקְּבִלין  צֹאן  ַּבְרֶזל  ִמן  ַהָּנְכִרים.  ִמְּפֵני  ֶׁשהּוא  ִרִּבית,  ָרֵאלֵאין  ְמַקְּבִלין  צֹאן  ַּבְרֶזל  ִמִּיְׂש
 .ְוֵכן ְּבֵגר ּתֹוָׁשב, אֹוָתן ְּבִרִּבית

 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ע עמוד ב. ד

אמר רב . כגון שבור מלכא: מר רב א-? מאי לחונן דלים. מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו
לנכרי ) ג"דברים כ: (איתיביה רבא לרב נחמן. אלא דאפילו רבית דנכרי, לא נצרכא: אמר לי הונא: נחמן

 אחיך בהדיא -.  לאפוקי אחיך דלא-?  לא סגי דלאו הכי-. תשיך,  לא-?  לאו תשוך-מאי תשיך , תשיך
וכן , לוין מהן ומלוין אותם ברבית: איתיביה. א תעשה לעבור עליו בעשה ול-! כתב ביה ולאחיך לא תשיך

הכא בתלמידי : רבינא אמר. אלא בכדי חייו, לא נצרכא:  אמר רב חייא בריה דרב הונא-! בגר תושב
.  לא ילמוד ממעשיו-וכיון דתלמיד חכם הוא ,  שמא ילמוד ממעשיו-טעמא מאי גזור רבנן . חכמים עסקינן

, אם כסף תלוה את עמי את העני עמך) ב"שמות כ: (דתני רב יוסף, אהאאיכא דמתני לה להא דרב הונא 
עניי עירך ועניי עיר ,  ענייך קודמין-ענייך ועניי עירך ,  עני קודם-עני ועשיר ,  עמי קודם-עמי ונכרי 

לא :  אמר רב נחמן אמר לי הונא-! עמי ונכרי עמי קודם פשיטא: אמר מר.  עניי עירך קודמין-אחרת 
בא וראה סמיות עיניהם של מלוי : אמר רבי יוסי, תניא. פילו לנכרי ברבית ולישראל בחנםנצרכא דא
וכותבין , והם מביאין עדים ולבלר וקולמוס ודיו.  יורד עמו לחייו-אדם קורא לחבירו רשע : ברבית
וה כל מי שיש לו מעות ומל: רבי שמעון בן אלעזר אומר, תניא. פלוני זה כפר באלהי ישראל: וחותמין

כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה ) ו"תהלים ט( עליו הכתוב אומר -אותם שלא ברבית 
והא קא חזינן דלא מוזפי ברבית וקא . הא למדת שכל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטין. לא ימוט לעולם

למה ) 'חבקוק א (.והללו מתמוטטין ואינן עולין, הללו מתמוטטין ועולין:  אמר רבי אלעזר-! מתמוטטין
 .  אינו בולע-צדיק גמור ,  בולע-צדיק ממנו :  אמר רב הונא-תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו 

 
 :תוספות מסכת בבא מציעא דף ע עמוד ב. ה

  אבל  אי  תשוך  ניחא  דלא  סגי  דלא  תשוך  דאסור  להלוות  לו  בחנם  כדאמר  קרא -תשיך  לא  סגי  דלאו  הכי  
 …עוד שאמר הכתוב להלוות להם ברבית לא תחנם ו) דברים ז(
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 : ש על מסכת בבא מציעא דף ע עמוד ב"תוספות הרא. ו

  אבל  תשוך  ניחא  ליה  לא  סגי  דלא  תשוך  דאסור  להלוותם  בחנם  כדאמר  לא -תשיך  לא  סגי  דלאו  הכי  
ת  ומאי  פריך  מהאי  קרא  הא  לא  אסיר  אלא "וא,  ועוד  שאמר  הכתוב  להלוותם  ברבית  כדי  לחסרם,  תתנם
ל  דהכי  פריך  כיון  דאמרה  תורה  דמצוה  לחסרם  לא "וי,  שמא  ילמוד  ממעשיו  כדאמרינן  בסמוך'  רבנן  גזרימד

ג  דלא  אסיר  אלא  מדרבנן  שפיר  דריש  ליה  מקרא  דשלמה  דאסמכיה  שלמה "ואע,  היה  להם  לחכמים  לאסור
 :אי נמי שלמה דבר ברבית דאורייתא ואסמכוה רבנן למילתייהו אקרא, אקראי

 
 :ן על מסכת בבא מציעא דף ע עמוד ב"בחדושי הרמ. ז

וכן  עיקר  שהוצרך  הכתוב  להתיר  רביתו  של  גוי ,  ל  מותר  אתה  ליקח  מהם  נשך"י  ז"פרש.  מאי  לאו  תשוך
את ) ו"דברים  ט(ג  כתיב  "ובכה,  )'ג  ב"קי(כשם  שהוצרך  להתיר  גזלתו  ואבדתו  כדאיתא  בקמא  בפרק  הגוזל  

כלומר  שלהתיר  ללוות  ממנו  לא  הוצרך ,    סגיא  דלאו  הכיואקשינן  תשיך  לא]  ודחי  לא  תשיך[,  הנכרי  תגוש
 :הכתוב דמנא תיתי לאסור

ומשום  הכי  הוה  מקשי  ליה  דבהדיא ,  ומשמע  דרבא  טעי  דסבר  דאורייתא  הוא  דאסיר  הלכה  למשה  מסיני
אבל  השתא  למאי  דמתרצינן  לרבינא  ולרב  חייא  בריה  דרב  הונא  דאמרי  מדרבנן  הוא  לעולם ,  שרייה  רחמנא

והכי  תניא ,  אי  נמי  אוקימתיה  דרב  נחמן  עיקר  הוא  דמוקים  קרא  כפשטיה  בתשיך  ממש,  תשוךאימא  לך  
תשיך  תשיך  ממש '  פי,  בספרי  לנכרי  תשיך  הרי  זה  מצות  עשה  ולאחיך  לא  תשיך  הרי  זה  מצות  לא  תעשה
ולא  כדברי  מי  שאומר ,  ולאפוקי  אחיך  דלא  ולאו  הבא  מכלל  עשה  עשה  כדמפרש  רב  נחמן  בשמעתין

וכיוצא  בה  שם  בסיפרי  כל  צפור ,  התורה'  ל  בפי"י  ז"וכן  כתב  רש,    התורה  להלוות  את  הנכרישמצוה  מן
 :טהורה תאכלו מצות עשה כל שרץ העוף טמא הוא מצות לא תעשה

ולההוא  לישנא  לא  חזינן ,  ומשמע  דהלכתא  כלישנא  בתרא  דמתני  לה  לרב  הונא  לגוי  ברבית  ולישראל  בחנם
, ל"וכן  נראה  מדברי  רבינו  הגדול  ז,  ולא  בעם  הארץ]  חכם[  בתלמיד  דגזור  רבנן  שמא  ילמוד  ממעשיו  לא

' ותמיהני  דאפי,  ח  דלא  גמיר  ממעשיו"חייא  בכדי  חייו  והני  מילי  בת'  ל  דכתב  אוקמה  ר"ח  ז"אבל  חזינן  לר
, למר  כדי  חייו  מותר  לכל  אדם,  חייא'  כלישנא  קמא  היכי  מזכי  שטרא  לבי  תרי  לימא  או  כרבינא  או  כר

חייא  דאמר  לא  נצרכה  אלא  כדי  חייו  ולא '  ל  כתבה  לדר"ובעל  הלכות  ז,  להעשיר'  ר  אפיח  מות"ולמר  בת
מכות '  והכי  מסתברא  מדאמרינן  במס,  ומדברי  כולם  נלמוד  שהלכה  כלישנא  קמא  לחומרא,  אדכר  לדרבינא

ייא ח'  ומיהו  נקטינן  כתרי  לישני  דר,  אלמא  מיסר  אסרוה  רבנן,  רבית  גוי'  כספו  לא  נתן  בנשך  אפי)  'ד  א"כ(
, דלית לן למימר דפליגי, להעשיר' ולכדי  חייו  מותר  לכל  אדם  ותלמידי חכמים מותרין אפי,  ודרבינא  לקולא

וראיתי  נוסחא  ראשונה ,  וכל  כי  האי  גוונא  איסורא  דרבנן  הוא  ולקולא  נקטינן  וכל  המחמיר  עליו  הראיה
 אבל עם הארץ אינו מותר ח  מותר  להלוות  לנכרי  ברבית  דלא  גמר  ממעשה גוי"שבהלכות  והיה  כתוב  שם  ת

והוא  הדעת  הזו ,  ל  והגיה  שתי  הלשונות  שבגמרא"זו  היתה  נוסחא  ראשונה  ומחקה  רבינו  ז,  אלא  בכדי  חייו
 :בעצמה

 
 :הגהות אשרי מסכת מועד קטן פרק א סימן כד. ח
י היה מורה הלכה למעשה להלוות למערופיא שלו בחנם שבת ראשונה שהמועד בתוכה ואם יעכב יותר "ר

 רבית משם ואילך וגם להתנות וליקח ערבות במועד על מלוה שלאחר המועד כתב דיכול להיות יתן
ימים שתהא ' שמותר אם לוה ישראל מעות לנכרי שלא ברבית על הסחורה על מנת שאם לא יפרעם אחר ח

מ יש להחמיר על העושה בו כפרקמטיא "ימים לישראל המלוה אפשר דמותר מ' הסחורה קנויה אחר ח
 : ז"מא. הגמור

 
 :ם מצות עשה קצח"ספר המצוות לרמב. ט

 ח  היא  שצונו  לבקש  ריבית  מן  הגוי  ואז  נלוה  לו  עד  שלא  נועילהו  ולא  נעזור  לו  אבל  נזיקהו"והמצוה  הקצ
והוא  אמרו  יתעלה .  מעשות  כך  לישראל)  ה"ת  רל"ל(ואפילו  בענין  הלואה  שנתנה  עמו  כמו  שהוזהרנו  

  לנו  הפירוש  המקובל  כי  זה  מצוה  לא  רשות  והוא  אמרם  בספרי  לנכרי והנה  בא.  לנכרי  תשיך)  תצא  כג  כא(
וכבר  התבאר .  ולזו  המצוה  גם  כן  תנאין  דרבנן.  תשיך  זו  מצות  עשה  ולאחיך  לא  תשיך  זו  מצות  לא  תעשה

 ):עא א, עב ב(פירוש זה במסכת מציעא 
 
 :ן לספר המצוות שורש ו"השגות הרמב. י

לנכרי תשיך וכגון לנגוש ) תצא כג(הלוות לנכרי ברבית שנאמר עוד במצות אחרות טעה בהן הרב כגון ל
רצוני לומר . מצות חלוטות) ע קצח וקמב"מ(את הנכרי תגוש שמנאן הרב ) ראה טו(את הנכרי שנאמר 
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שלא מנאן במניינו בלאוין הבאים מכלל עשה הנזכרים אבל ראה בהן שאנו מצווים שנלוה את הנכרי 
לנכרי ) ע קצח"הובא במ(וחשב זה מפני מאמרם בסיפרי . ו אחר השמטהברבית ושנגוש אותו לפרוע חוב

ואין הכונה אלא לומר לנכרי תשיך . תשיך הרי זו מצות עשה ולאחיך לא תשיך הרי זו מצות לא תעשה
ולא לאחיך והוא לאו הבא מכלל עשה שהוא נקרא עשה בהלואת האח עד שיהיה המלוה לישראל ברבית 

שרצונם , את הנכרי תגוש הרי זו מצות עשה) ע קמב"במ' הוב(דין למאמרם שם והוא ה. ת"עובר בעשה ול
). גבי תשיך(וכן פירש רבינו שלמה בפירוש התורה . ת"לומר כן שנגישת האח עובר עליה בעשה ול

תשיך לא סגיא , לא תשיך, אמרו לנכרי תשיך מאי לאו תשוך, כך היא) ע ב(והסוגיא שבגמר בבא מציעא 
מר שאם נאמר דתשוך קאמר אפשר שבא הכתוב להתיר רבית מן הגוי כדרך שהתיר כלו, דלאו הכי

אבל אם ללוות ממנו לא ) ק"לת, מ קיא ב"ב(וגזלתו ) ג"א ה"אבדה פי' הל, ק קיג ב"ב, תצא כב(אבידתו 
והנה . ומתרץ לאפוקי אחיך דלא לעבור עליו בעשה ולא תעשה, הוצרך להתיר ולעשותו מצוה אי איפשר

בין שנאמר תשיך בין שנאמר תשוך שהוא עשה במניעה מן האח כמו שאמרו בברייתא הזו עלה לנו 
 .שבסיפרי

 
 :ם הלכות מלוה ולוה פרק ה"רמב. יא

 הלכה א
וגר  תושב  לוין  מהן  ומלוין  אותן  ברבית  שנאמר  לא  תשיך  לאחיך  לאחיך  אסור  ולשאר >  ם"העכו<]  הגוי[

שנאמר  לנכרי  תשיך  מפי  השמועה  למדו  שזו  מצות >  ם"לעכו<]  לגוי[ומצות  עשה  להשיך  ,  העולם  מותר
א  אני  לא  מצאתי "א.  עד  וזהו  דין  תורה'  ומצות  עשה  להשיך  וכו)  "ד"השגת  הראב.  (עשה  וזהו  דין  תורה

שנאמר  שם  לנכרי  תשיך  זו  מצות  עשה  ופירושו )  פרשת  כי  תצא(שמועה  זו  ואולי  טעה  במה  שמצא  בספרי  
 . ל"עכ"  ישיך לישראלמשום דהוה ליה לאו הבא מכלל עשה שלא

 הלכה ב
ברבית  קצוצה  אלא  בכדי  חייו  גזרו  שמא  ילמוד >  ם"העכו<]  הגוי[אסרו  חכמים  שיהיה  ישראל  מלוה  את  

ברבית  שהרי  הוא  בורח  מלפניו >  ם"העכו<]  הגוי[לפיכך  מותר  ללוות  מן  ,  ממעשיו  ברוב  ישיבתו  עמו
ברבית >  ם"לעכו<]  לגוי[ו  מותר  להלוות  ותלמיד  חכם  שאינו  רגיל  בו  ללמוד  ממעשי,  ואינו  רגיל  אצלו
 . מותרת לכל> ם"העכו<] הגויים[וכל אבק רבית עם , אפילו להרויח

 
 :א/המאירי על מסכת בבא מציעא דף עא. יב

ישראל  וגוי  שבאו  ללוות  מישראל  ואי  אפשר  לו  לקיים  את  שתיהן  מצוה  להקדים  לישראל  בחנם  ולא  לגוי 
מ  לא "מצוה  ומוסר  הואיל  ובא  לפניך  אל  תשיבהו  ריקם  אלא  שממ  אף  לגוי  בשכר  יש  בו  צד  "בשכר  ומ

נצטוית  בו  להלוות  בחנם  ויש  מפרשים  שזו  כונו  חכמים  באמרם  לנכרי  תשיך  זו  מצות  עשה  ואף  על  פי  שזו 
מ  במה  שדרשו  במקרא "יראה  שענינו  לעבור  ישראל  עליו  בעשה  מכח  לאו  הבא  מכלל  עשה  כמו  שבארנו  מ

ד  מצוה  בהלואתו  מיהא  בשכר  ולא  לנטשו  מכל  וכל  והוא  שאמרו  אם  כסף ל  אם  כסף  תלוה  נכלל  צ"זה  ר
תלוה  את  עמי  עמי  וגוי  עמי  קודם  את  העני  עני  ועשיר  עני  קודם  עמך  ענייך  ועניי  עירך  ענייך  קודמין  עניי 
עירך  ועניי  עיר  אחרת  עניי  עירך  קודמין  הא  למדת  שאף  הגוי  נרמז  במקרא  אלא  שישראל  בחינם  קודם  לו 

 :לא נאמר עליו לשון קדימה אלא שאף הוא בכלל צד מצוה ומוסראף בשכר ו
 
 : ב/ן על בבא מציעא דף ע ע"חדושי הר. יג

ד "ל  דכיון  דמסקנא  דשמעתין  דרבית  דגוי  מדאורייתא  שרי  הדרינן  למאי  דס"ם  ז"ולי  נראה  כדברי  הרמב
ן  ברייתא  דספרי ל  מדחינ"י  ז"ואי  איתא  דקרא  להתיר  רבית  אצטריך  כדברי  רש,  דרבא  מאי  לאו  תשוך

כ  כי  סבירא  לן  דרבית  דגוי  שרי "ל  דללאו  הבא  מכלל  עשה  אתא  דילמא  למשרי  אצטריך  אלא  ע"לגמרי  דמנ
וכיון ,  ז  מצות  עשה"נקטינן  לנכרי  תשיך  כפשטיה  דלמצוה  הוא  דאתא  והיינו  דתניא  בספרי  לנכרי  תשיך  ה

 :רי כפשטהכ ברייתא דספ"דמסקנא דסוגיין דרבית דגוי מדאורייתא שרי נקטינן ע
 
 :שולחן ערוך יורה דעה סימן קנט. יד

 סעיף א
, ח"או  לת,  אם  לא  כדי  חייו,  וחכמים  אסרוהו.  בריבית>  לעובד  כוכבים<]  לגוי[מותר  להלוות  ,  דבר  תורה

 ). הטור). (בכל ענין(מותר , והאידנא. או בריבית דרבנן
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 :סימן קכח) חלק ח(ד "יו, ח" או-ז מכתב יד "ת רדב"שו. טו
ולשמא  ילמוד ,  ואפילו  יותר  מכדי  חיינו  כדי  לקיים  מצות  עשה,  אנו  נוהגין  להלוות  לגוים  בריביתוכך  

ש "וכ,  ממעשיו  לא  חיישינן  שאין  אנו  רגילים  אצלם  ולא  הם  אצלינו  והכל  נעשו  כתלמידי  חכמים  לדבר  זה
ן  לו  שיעור  כלל ואי,  ל  שכיון  שרבו  האידנא  מסים  וארנוניות  הכל  הוא  כדי  חיינו"י  ז"במה  שכתבו  בשם  רש

 .)'ט סעיף א"ד סימן קנ"ע יו"עיין שו(שבכל יום ויום ומעללים עלינו ואוכלים ממונם של ישראל 
 

3.5) По некоторым мнениям, разрешается задерживать выплату зарплаты 
нееврею. По другим мнениям, это запрещено. В любом случае, 
запрещается задерживать выплату зарплату нееврею, имеющему статус 
гер тошав, однако это запрещение является менее строгим, нежели 
аналогичное запрещение, относящееся к еврею. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיא עמוד א. א

,   ביומו  תתן  שכרו)רים  כדדב(  יש  בו  משום  -אחד  שכר  אדם  ואחד  שכר  בהמה  ואחד  שכר  כלים  .  משנה
.   אינו  עובר  עליו-לא  תבעו  ,    בזמן  שתבעו-אימתי  .  ויש  בו  משום  לא  תלין  פעלת  שכיר  אתך  עד  בקר

  אינו  נשבע -עבר  זמנו  ,    נשבע  ונוטל-שכיר  בזמנו  .    אינו  עובר  עליו-המחהו  אצל  חנוני  או  אצל  שולחני  
  יש  בו  משום  ביומו  תתן  שכרו  ואין -גר  תושב  .  ל  הרי  זה  נשבע  ונוט-)  בזמנו(אם  יש  עדים  שתבעו  .  ונוטל

 . בו משום לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר
 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נז עמוד א. ב

 -נכרי  בנכרי  ונכרי  בישראל  .  לא  נצרכה  אלא  לכובש  שכר  שכיר:  אלא  אמר  רב  אחא  בריה  דרב  איקא
 . מותר-ישראל בנכרי , אסור

 
 :כת גרים פרק גמסכתות קטנות מס. ג

 הלכה א
רבי  יהודה  אומר  כל  שקיבל ,  כל  שקיבל  עליו  שלא  לעבוד  עבודה  זרה  דברי  רבי  מאיר,  איזהו  גר  תושב

 .עליו שלא להיות אוכל נבילות
 הלכה ב

ועוברים  עליו  משום  בל  תונה  ובל  תעשוק .  פתו  ושמנו  ויינו  טהורין,  רוקו  ומושבו  ומשכבו  ומי  רגליו  טמאין
 .שכירובל תלין פעולת 

 
 : תלמוד ירושלמי מסכת יבמות פרק ח. ד

אמר  רבי  יוסה  שלא  תאמר  והוא  שווה  לישראל  בשלשה  דברים  בלא  תעשוק  ולא  תונה  וגולה  כישראל  הוא 
יודה  דתני  גר '  לא  יבטל  לפום  כן  צריך  מימר  מבטל  עבודה  זרה  כגוי  מאן  תנא  בלא  יעשוק  רבי  יוסה  בי  ר

 . רבי יודהתושב הרי בלא תעשה דברי רבי יוסי בי
 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיא עמוד א. ה

בל  תעשק  את )  ט"ויקרא  י(משום  :  ועשה,  כל  הכובש  שכר  שכיר  עובר  בחמשה  שמות  הללו:  מכאן  אמרו
בל )  ט"ויקרא  י(ומשום  ,  בל  תעשק  שכיר  עני)  ד"דברים  כ(ומשום  ,  בל  תגזל)  ט"ויקרא  י(ומשום  ,  רעך
 .לא תבא עליו השמש) ד"דברים כ(ומשום , ומו תתן שכרובי) ד"דברים כ(ומשום , תלין

 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד א. ו

] גוי[מנין  לגזל  :  ע  כשבא  מזפירין"דבר  זה  דרש  ר,  שמעון'  אמר  ר:  והתניא?  מי  שרי>  כנעני<]  גוי[וגזל  
יכול  יגלום ,  נו  ויצאשלא  ימשכ,  אחרי  נמכר  גאולה  תהיה  לו)  ה"ויקרא  כ:  (ל"ת?  שהוא  אסור>  כנעני<

 !ידקדק עם קונהו, וחשב עם קונהו) ה"ויקרא כ: (ל"ת? עליו
 
 :ם הלכות שכירות פרק יא"רמב. ז

 הלכה א
ת "ואם  איחרו  לאחר  זמנו  עובר  בל',  מצות  עשה  ליתן  שכר  השכיר  בזמנו  שנאמר  ביומו  תתן  שכרו  וגו
אחד שכר האדם ואחד שכר הבהמה , לםשנאמר  ולא  תבוא  עליו  השמש  ואין  לוקין עליו שהרי הוא חייב לש
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וגר  תושב  יש  בו  משום  ביומו  תתן ,  ת"ואחד  שכר  הכלים  חייב  ליתן  בזמנו  ואם  איחר  לאחר  זמן  עובר  בל
 . ת"שכרו ואם איחרו אינו עובר בל

 
 הלכה ב

ועובר  בארבע  אזהרות ,  כל  הכובש  שכר  שכיר  כאילו  נטל  נפשו  ממנו  שנאמר  ואליו  הוא  נושא  את  נפשו
בר  משום  בל  תעשוק  ומשום  בל  תגזול  ומשום  לא  תלין  פעולת  שכיר  ומשום  לא  תבא  עליו  השמש ועשה  עו

אי  זהו  זמנו  שכיר  יום  גובה  כל  הלילה  ועליו  נאמר  לא  תלין  פעולת  שכיר  אתך  עד ,  ומשום  ביומו  תתן  שכרו
היום  ושכיר ושכיר  שעות  של  יום  גובה  כל  ,  ושכיר  לילה  גובה  כל  היום  ועליו  נאמר  ביומו  תתן  שכרו,  בקר

שכיר  שבת  שכיר  חדש  שכיר  שנה  שכיר  שבוע  יצא  ביום  גובה  כל  היום ,  שעות  של  לילה  גובה  כל  הלילה
 . הלילה) אותו(יצא בלילה גובה כל 

 
 :ם הלכות גזלה ואבדה פרק א הלכה ב"רמב. ח

 או עשקו ואם גזלו, אפילו גוי עובד עבודה זרה אסור לגזלו או לעשקו, ואסור לגזול כל שהוא דין תורה
 .יחזיר

 50



 
4. Место неевреев в еврейской политической и юридической 
     системах 

 
4.1) Нееврей (и даже прозелит, то есть «бывший» нееврей, перешедший в 

иудаизм), не может стать царем евреев или занимать какой бы то ни было 
пост, дающий ему реальную исполнительную власть над евреями. 
Нееврей не может стать судьей в еврейском суде. Даже прозелит не может 
быть членом суда, разбирающего дело, которое имеет шанс завершиться 
вынесением смертного приговора, а по большинству мнений – даже не 
имеет права разбирать финансовые споры между теми, кто рождены 
евреями (однако может разбирать финансовые споры между 
прозелитами). 

 
 :דברים פרק יז פסוק טו. א

ַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּו
 :ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ָאִחיָך הּוא

 
 :ספרי דברים פיסקא קנז. ב

 .ולא מאחרים,  אחיך
 
 :תלמוד בבלי מסכת קידושין דף עו עמוד ב. ג

אנא עבידנא סררותא : מר אמר, והוה קא מנצי איהו ורב ביבי, אושפזיכניה דרב אדא בר אהבה גיורא הוה
שום ) דברים יז. (תנינא, אמר להו, אתו לקמיה דרב יוסף; בידנא סררותא דמתאאנא ע: ומר אמר, דמתא

אמר ליה רב אדא .  כל משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיך-מקרב אחיך ... תשים עליך מלך
רב ביבי , הלכך.  מקרב אחיך קרינא ביה-אמו מישראל : אמר ליה? ואפילו אמו מישראל: בר אהבה

רבה בר אבוה . רבי זירא מטפל בהו…. ומר ליעיין במילי דמתא, ליעיין במילי דשמיאדגברא רבא הוא 
 .ריש גרגותא לא מוקמי מינייהו' אפי, בנהרדעא. אפילו ריש כורי לא מוקמי מינייהו, במערבא. מטפל בהו

 
 :י מסכת קידושין דף עו עמוד ב"רש. ד

'  מקרב אחיך תשים כל משימות ואפי מריבוייא דמשמעות דקרא קא יליף משום תשים-כל משימות 
 .סנהדרי קטנה

 
 :תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קב עמוד א. ה

אלהיך ' שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה) ז"דברים י: (שנאמר, גר דן את חבירו דבר תורה: אמר רבא
היתה אמו ואם , אבל גר דן את חבירו גר, עליך הוא דבעינן מקרב אחיך, בו מקרב אחיך תשים עליך מלך

 .ונקרא שמו בישראל: שנאמר,  עד שיהא אביו ואמו מישראל-ולענין חליצה ; ישראל'  דן אפי-מישראל 
 
 :י מסכת יבמות דף קב עמוד א"רש. ו

הכל כשרים ) סנהדרין דף לב( דיני נפשות דאילו דיני ממונות אפילו לכל ישראל דתנן -גר דן את חברו 
 .ויי מאי לאתויי גרהכל לאת' לדון דיני ממונות ואמרי

 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לו עמוד ב. ז

:  הא תנינא חדא זימנא-. לאתויי ממזר:  אמר רב יהודה-? הכל לאתויי מאי. הכל כשרין לדון דיני ממונות
ויש ראוי לדון דיני ממונות ואין ראוי לדון דיני ,  ראוי לדון דיני ממונות-כל הראוי לדון דיני נפשות 

. וחדא לאתויי ממזר,  חדא לאתויי גר-! לאתויי ממזר: ואמר רב יהודה? לאתויי מאי: והוינן בה. תנפשו
 דבא מטיפה -ואי אשמעינן ממזר .  אימא לא-אבל ממזר ,  דראוי לבא בקהל-דאי אשמעינן גר : וצריכא

 .צריכא,  אימא לא-אבל גר דלא בא מטיפה כשרה , כשרה
 
 :ו עמוד בתוספות מסכת סנהדרין דף ל. ח
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) ושם: יבמות דף קה(דבפרק החולץ '  השתא משמע דסתם גר כשר לדיני ממונות וק-חדא לאתויי גר 
אפורסי דבבל דכיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה אלמא ' אכשריה רבא לרב מרי בר רחל ומני

גר דן ) ושם. דף קבשם (מצות חליצה ' בפ' ל דהכא מיירי לדון גר חבירו כדאמרי"בעיא אמו מישראל וי
ה דלענין דיני נפשות איירי דדן "חבירו דבר תורה ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל ולא כמו שפ

חבירו ולא ישראל אבל לדיני ממונות כשר ועוד דהתם מייתי קרא דמקרב אחיך ואילו דיני נפשות מימעטי 
 …בסמוך מונשאו אתך 

 
 :ב"המאירי על מסכת קידושין דף עו ע. ט

זקן וסריס וממזר וסומא באחת , אוהב ושונא וגר שאין אמו מישראל והמשוחרר פסולין אף לדיני ממונות
הא כל שאמו מישראל הרי . מעיניו כשר לדיני ממונות ופסול לדיני נפשות וכבר ביארנוה במסכת סנהדרין

מו מישראל אין הוא כישראל גמור וממנין אותו לכל דבר שבשררה ומנוי כשאר כל ישראל וכשאין א
ממנים אותו אף לשום שררה אלא שמקצת שררות מצרפין אותן עם האחרים ומבליעין אותם ביניהם כך 
 :נראה לי וזהו לדעתי פירוש מיטפל להו ואף על פי שגדולי הרבנים פירשוהו בענין אחר

 
 :תוספות מסכת יבמות דף מה עמוד ב. י

) ושם: סנהדרין דף לו(אחד דיני ממונות ' ר לדון ובפת דהכא משמע דגר שאין אמו מישראל אין כש"וא…
פ שאין "חדא לאתויי גר וחדא לאתויי ממזר משמע דגר אע] ומשני[תנן הכל כשרים לדון ופריך תנינא 

אמו מישראל אלא שנתגייר בעצמו דכשר לדון דקרינן ליה בא מטיפה פסולה דקאמר התם אבל גר מטיפה 
גר דן את חברו ) ושם. לקמן דף קב(מצות חליצה ' גר חברו כדאמר בפל דהתם מיירי לדון "פסולה לא וי

 …דבר תורה ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל 
 

 :ם הלכות מלכים פרק א הלכה ד"רמב. יא
שנאמר לא תוכל לתת , אין מעמידין מלך מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל

לא שר צבא לא שר , ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל, ואעליך איש נכרי אשר לא אחיך ה
ואין צריך לומר דיין או נשיא , אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות, חמשים או שר עשרה

שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא , שלא יהא אלא מישראל
 .מקרב אחיך

 
 :סנהדרין פרק ב הלכה טם הלכות "רמב. יב

היה אחד ממזר אפילו , עד שתהיה אמו מישראל, בית דין של שלשה שהיה אחד מהן גר הרי זה פסול
 .שלשתן ממזרים הרי אלו כשירין לדון

 
 :ם הלכות סנהדרין פרק יא הלכה יא"רמב. יג

 הגר אף על פי שאין וגר דן את חבירו, הכל כשרים לדון דיני ממונות אפילו גר והוא שתהיה אמו מישראל
אבל בדיני נפשות אין דנין אותן , אמו מישראל וכן הממזר והסומא באחת מעיניו כשר לדון דיני ממונות

 .אלא כהנים לוים וישראלים המשיאין לכהונה ולא יהיה אחד מהן סומא אפילו באחת מעיניו כמו שביארנו
 
 :ספר החינוך מצוה תצח. יד

 ם מבני ישראל שלא למנות מלך על ישראל כי א
, ז"דברים י[ועל זה נאמר , שנמנענו מלהקים עלינו מלך איש שלא יהיה מזרע ישראל ואפילו יהיה גר צדק

לא תוכל ] כאן[ואמרו זכרונם לברכה בספרי , לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא, ]ו"ט
ראוי שנמנה עלינו בדבר מהדברים וכמו כן שאר המינויין אין . זו מצות לא תעשה, לתת עליך איש נכרי

', לא מינוי תורה ולא מינוי מלכות איש שיהיה מקהל גרים עד שתהא אמו מישראל מדכתיב שום תשים וגו
 . כל שימות שאתה משים עליך לא יהיו אלא מקרב אחיך] ב"ו ע"קידושין ע[ודקדקו זכרונם לברכה 

צריך להיות על כל פנים מזרע , ל אשר ידברכי מהיות הממונה לראש נשמע לכל בכ, שורש המצוה ידוע
, כדי שירחם על העם שלא להכביד עולם בשום דבר מכל הדברים, ישראל שהם רחמנים בני רחמנים

וכעין , ה שיש בה כל טובות אלו"כידוע בכל שהוא ממשפחת אברהם אבינו ע, ויאהב האמת והצדק והיושר
 . שאמרו חכמי הטבע שטבע האב צפון בבניו
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 :טור חושן משפט סימן ז. טו
וגר פסול לדון את ישראל אפילו בדיני ממונות עד שתהא אמו : כל ישראל כשרין לדון אפילו ממזר

 :פ שאין אמו מישראל"מישראל אבל יכול לדון את הגר חבירו אע
 
 :שולחן ערוך חושן משפט סימן ז סעיף א. טז

מרדכי ) (או אביו(אלא אם כן היתה אמו , שראלהרי זה פסול לדון לי, שהיה אחד מהם גר', בית דין של ג
ד "ועיין בי. (פ שאין אמו מישראל"אע, וגר דן את חבירו הגר. מישראל) ב מצות חליצה"בשם תוספות פ

 ).ט"סוף סימן רס
 

4.2) Нееврей не рассматривается еврейским судом как дееспособный 
свидетель. Это относится и к нееврею, имеющему статус гер тошав. 

 
 :שולחן ערוך חושן משפט סימן לד סעיף יט. א
 .פסולים לעדות, ועבד> עובד כוכבים<] גוי[

 
4.3) Даже прозелит не может свидетельствовать в еврейском суде о событиях, 

происшедших до его перехода в иудаизм. 
 
 :ף זשולחן ערוך חושן משפט סימן לה סעי. ב

 . אינו נאמן, או עבד ראה אותם והעיד אחר שנתגייר ונשתחרר> עובד כוכבים<] גוי[אם , וכל אלו
 

4.4)  В отличие от еврея, нееврей может быть приговорен еврейским судом к 
смертной казни в ходе чрезвычайно простой судебной  процедуры. 
Смертный приговор нееврею может вынести один-единственный судья, 
основываясь на показаниях одного-единственного свидетеля, даже если 
этот свидетель – родственник судьи или потерпевшего, причем без того, 
чтобы подсудимый нееврей был предварительно предупрежден о 
серьезности совершаемого им проступка. Этот закон относится и к 
нееврею, имеющему статус гер тошав. Если бы подсудимый был евреем, 
для вынесения ему смертного приговора требовалось бы исполнение 
многих сложных условий, касающихся состава судейской коллегии, числа 
и характера свидетелей, обязательного предупреждения перед лицом двух 
свидетелей и т.д.  

 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נז עמוד ב. א

שלא , ובעד אחד, בן נח נהרג בדיין אחד: אשכח רבי יעקב בר אחא דהוה כתיב בספר אגדתא דבי רב
 .ואפילו קרוב, מפי איש ולא מפי אשה, בהתראה

 
 : הלכות מלכים פרק ט הלכה ידם"רמב. ב

 .בן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה ועל פי קרובין
 

4.5) В случае конфликта между евреем и неевреем еврейский закон 
предусматривает следующую модель легального процесса. Если 
нееврейские законы в данном случае являются более благоприятными 
для еврейской стороны, дело должно быть рассмотрено согласно им; при 
этом нееврею объясняется: «Ты не можешь требовать большего – так 
утверждают твои собственные законы». Однако если в данном случае для 
еврейской стороны оказываются более благоприятными еврейские 
законы, дело решается согласно им, и нееврею объясняется: «Так 
требуют наши законы, мы не можем отойти от них». По-видимому, это 
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правило не относится к нееврею, имеющему статус гер тошав; 
конфликты с его участием всегда разбираются по нееврейским законам – 
даже в тех случаях, когда это ему выгодно. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד א. א

בדיני , כך דינינו:  זכהו ואמור לו-אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל , ישראל וגוי שבאו לדין: דתניא
ע "ר; ישמעאל' דברי ר,  באין עליו בעקיפין-ואם לאו , כך דינכם:  זכהו ואמור לו-> כנענים<] גויים[
הא ליכא קידוש השם , טעמא דאיכא קידוש השם, ע"ור. מפני קידוש השם, אין באין עליו בעקיפין: אומר

 . באין-
 
 :  מסכת בבא קמא פרק ד משנה ג-ם פירוש המשניות "רמב. ב

הרי אופן המשפט בניהם כמו , אם אירע דין לישראל עם הגוי -' שור של ישראל שנגח שור של הקדש כו
ואם היה יותר טוב לנו ! כך דינכם: דננו להם בדיניהם ואמרנו להם, אם היה לנו בדיניהם זכות: שאבאר לך

כמו ,ואל תתמה עליו,  ואל יקשה בעינך דבר זה!דיננוכך : דננו להם לפי דינינו ונאמר להם, שנדון בדיננו 
לפי שמי שלא נשלמו בו התכונות האנושיות ,  עשו שום רעפ שלא"שלא תתמה על שחיטת בעלי החיים אע

כלומר שכל עצמם מציאותם של אלו אינו אלא בעבור האדם  ('אדם'ואין תכליתו אלא ל, אינו אדם באמת
 .והדבור על ענין זה צריך ספר מיוחד) מ"י קאפח במהדורתו של פיה"הערת הגר-השלם

 
 :ם הלכות מלכים פרק י הלכה יב"רמב. ג

ואם ,  ואומרים  לו  כך  דיניכם,  אם  יש  זכות  לישראל  בדיניהן  דנין  לו  בדיניהם>  ם"ועכו<]  וגוי[שראל  היה  י
ויראה לי שאין עושין כן לגר תושב אלא , יש  זכות  לישראל  בדינינו  דנין  לו  דין  תורה  ואומרים  לו כך דינינו

 .לעולם דנין לו בדיניהם
 

4.6) Если животное, принадлежащее еврею, наносит ущерб собственности 
нееврея, еврей не обязан нееврею какой-либо компенсацией. Но если 
животное, принадлежащее нееврею, нанесет ущерб собственности еврея, 
нееврей обязан полностью компенсировать еврею понесенный им ущерб. 
По некоторым мнениям, этот закон относится к неевреям, имеющим 
статус гер тошав, по другим – не относится. 

 
 :דנזיקין משפטים פרשה יב'  מס-מכילתא דרבי ישמעאל משפטים . א

. להביא שור של קטן, את שור רעהו. להביא שור של אחרים, שור איש. להוציא שור של קטן. שור איש
 . כותי שור של גר תושבלהוציא שור של נכרי שור של, רעהו

 
 :מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא. ב

ל "רעהו פרט לאחרין רעהו פרט לגר תושב יכול לא ישלם על ידי הגוי ולא יהא הגוי משלם על ידיו ת
ל שור רעהו "יכול יהו משלמין בתם חצי נזק במועד נזק שלם ת. שלם ישלם לרבות שלגוים של גר תושב

) לג ב' דב(הופיע מהר פארן ' ר הזה ולא שלאחרין יוצא כסדר הזה ועליהן הוא אומשור רעהו יוצא כסד
 .הופיע פנים כנגד כל באי העולם

 
 :משנה מסכת בבא קמא פרק ד משנה ג. ג

שור ) שמות כא(שור של ישראל שנגח שור של הקדש ושל הקדש שנגח לשור של ישראל פטור שנאמר 
] נכרי[פטור ושל > עובד כוכבים<] נכרי[ שנגח לשור של רעהו ולא שור של הקדש שור של ישראל

 : שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם> עובד כוכבים<
 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף לח עמוד א. ד

] דגוי[, אי רעהו דוקא? ממה נפשך: אמרי.  פטור-> כנעני<] גוי[שור של ישראל שנגח שור של 
> דכנעני<] דגוי[אפילו דישראל כי נגח , ואי רעהו לאו דוקא!  דישראל נמי ליפטרכי נגח> דכנעני<

ראה שבע מצות שקיבלו , עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים) 'חבקוק ג: (אמר קרא, ר אבהו"א! נחייב
הופיע ) ג"דברים ל: (מהכא, רבי יוחנן אמר. עמד והתיר ממונן לישראל, כיון שלא קיימו, עליהם בני נח
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 -> כנעני<] גוי[שור של ישראל שנגח שור של : תניא נמי הכי. מפארן הופיע ממונם לישראל, ר פארןמה
עמד : שנאמר,  משלם נזק שלם-בין תם בין מועד , שנגח שור של ישראל> כנעני<] גוי[שור של ; פטור

' וימודד ארץ מבעיהאי עמד , וכי תימא? מאי ואומר. הופיע מהר פארן: ואומר, וימודד ארץ ראה ויתר גוים
? מאי דרב מתנה. מפארן הופיע ממונן לישראל, הופיע מהר פארן: ש"ת, ליה לכדרב מתנה וכדרב יוסף

, ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום?  מה ראה-' עמד וימודד ארץ ראה וכו: ר מתנה"דא
דיוטות אצל חכמי ישראל למדונו וכבר שלחה מלכות רומי שני סר: ר"ת... עמד והגלה אותם מעל אדמתם 

חוץ מדבר זה , דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא: אמרו להם, בשעת פטירתן. קראו ושנו ושלשו, תורתכם
שנגח שור של > כנעני<] גוי[של ,  פטור-> כנעני<] גוי[שור של ישראל שנגח שור של : שאתם אומרים
כי נגח > דכנעני<] דגוי[אפילו , הו דוקאאי רע? נ"ממ,  משלם נזק שלם-בין תם בין מועד , ישראל

ודבר זה אין אנו מודיעים ! אפילו דישראל כי נגח דכנעני לחייב, ואי רעהו לאו דוקא! דישראל ליפטר
 .אותו למלכות

 
 :תלמוד ירושלמי מסכת בבא קמא פרק ד דף ד טור ב. ה

תיר ממונה של גוים חזקיה רב אמר ראה ויתר גוים ה' שור של ישראל שנגח לשור של נכרי כו' הלכה ג
אמר הופיע מהר פארן והופיע פנים כנגד אומות העולם רבי יוסי בן חנינה אמר הורידן מנכסיהן רבי אבהו 
בשם רבי יוחנן אמר כדיניהן אמר רבי לא על הדא איתאמרת אלא בהדא דתני רבי חייה שור של גוי שנגח 

בין תם בין מועד משלם נזק שלם על ' דיני ישראשור של גוי אחר חבירו אף על פי שקיבל עליו לדון כ
 .הדא אתאמרת רבי אבהו בשם רבי יוחנן כדיניהן

 
 :ם הלכות נזקי ממון פרק ח הלכה ה"רמב. ו

לפי שאין הגוים מחייבין את האדם על , שור של ישראל שנגח שור של נכרי בין תם בין מועד פטור
 של נכרי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם ושור, בהמתו שהזיקה והרי אנו דנין להם כדיניהן

קנס הוא זה לגוים לפי שאינן זהירין במצות אינן מסלקין הזיקן ואם לא תחייב אותן על נזקי , נזק שלם
. שור של ישראל שנגח שור של נכרי: ד"השגת הראב. (בהמתן אין משמרין אותה ומפסידין ממון הבריות

 .)שהרי הם תופסים גוף המזיק ונפרעין ממנוא הטענה הזאת אינה מספקת "א
 
 :טור חושן משפט סימן תו. ז

שנגח של ישראל בין > כותי<] נכרי[פטור ושל > היה> <כותי<] נכרי[שור של ישראל שנגח שור של 
 :תם בין מועד משלם נזק שלם

 
 :שולחן ערוך חושן משפט סימן תו סעיף א. ח

שנגח לשל > עובד כוכבים<] כותי[ושל . פטור>, ד כוכביםעוב<] כותי[שור של ישראל שנגח שור של 
 .משלם נזק שלם, בין תם בין מועד, ישראל

 
 : ב/המאירי על מסכת בבא קמא דף לז. ט

שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור מדין רעהו ושל נכרי שנגח של ישראל בין תם בין מועד משלם 
ין אותם שלא ירגילו עצמם להזיק ולפי מה שנאמר בגמרא נזק שלם מתוך שאין חסים על ממון זולתם קונס

דוקא בעממים שאינם גדורים בדרכי דתות ונימוסים כמו שאמר עליהם בגמרא ראה שבע מצות שקבלו 
עליהם בני נח שלא קיימום עמד והתיר ממונם כל שעה שהדין מחייבם בכך הא כל ששבע מצות בידם 

נים בדין לעצמנו ומעתה אין צריך לומר שכן באומות הגדורות דינם אצלנו כדיננו אצלם ואין נושאין פ
 :בדרכי דתות ונימוסים

 
4.7)  Нееврей (в том числе и имеющий статус гер тошав), который совершает 

ограбление (безотносительно к тому, кого он грабит – еврея или нееврея), 
должен быть приговорен к смертной казни. Еврей, совершивший 
ограбление, ни в каком случае не может приговорен быть к смертной 
казни. 
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 :ם הלכות מלכים פרק ט הלכה ט"רמב. א
, ואחד  הגוזל  או  הגונב  ממון  או  גונב  נפש,  בין  שגזל  ישראל>  ם"עכו<]  גוי[בין  שגזל  ,  בן  נח  חייב  על  הגזל

והרי  הוא ,  על  הכל  הוא  חייב,  אפילו  פועל  שאכל  שלא  בשעת  מלאכה,  וצא  בואו  הכובש  שכר  שכיר  וכי
ובן  נח  שגזל  פחות  משוה  פרוטה  ובא ,  וכן  חייב  על  פחות  משוה  פרוטה,  מה  שאין  כן  בישראל,  בכלל  גזלן

 .שניהן נהרגין עליה, אחר וגזלה ממנו
 

4.8) Всякий (как еврей, так и нееврей), кто похитит еврея, может быть 
приговорен к смертной казни. Еврей, похитивший нееврея, к смертной 
казни быть приговорен не может. 

 
 :ספרי דברים פיסקא רעג. א

 .ולא מאחרים, גונב נפש מאחיו. פרט לקטן, איש. בעדים, כי ימצא) ז(
 
 :ם הלכות גניבה פרק ט הלכה א"רמב. ב

פסוק זה האמור בעשרת הדברים הוא אזהרה , לא תגנוב' בלא תעשה שנכל הגונב נפש מישראל עובר 
 .ומיתתו בחנק…, לגונב נפשות
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5. Нееврейская культура 
 
5.1) Нееврею запрещено соблюдать субботние заповеди (то есть отдыхать в 

субботу). Он не имеет права установить для себя собственный 
религиозный праздник или религиозный день отдыха. Нарушающий этот 
запрет приговаривается к телесному наказанию (по некоторому мнению – 
даже к смертной казни). Существует мнение, согласно которому нееврей 
не имеет права даже установить для себя секулярный день отдыха или 
просто преднамеренно отдыхать в течение целого дня. Эти запреты 
относятся и к неевреям, имеющим статус гер тошав. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נח עמוד ב. א

: ואמר מר. ויום ולילה לא ישבתו) 'בראשית ח(שנאמר ,  חייב מיתה-נכרי ששבת : ואמר ריש לקיש
 .אפילו שני בשבת: אמר רבינא. להן זו היא מיתתןאזהרה ש

 
 :י מסכת סנהדרין דף נח עמוד ב"רש. ב

 - ממלאכתו יום שלם חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבותו וקא דריש ליה לא ישבותו -נכרי ששבת 
ולא תימא לא ישבותו אהך ששת עתים דקרא קאי כלומר לא יבטלו ולא , ממלאכה דאבני אדם נמי קאי

 .דאבני אדם קאי, פשיטא לא גרסינן דהא טובא קא משמע לן, יפסקו מלהיות
דלא לכוון לשבות ,  לא תימא שביתה דקאמר ריש לקיש לשום חובה קאמר-אמר רבינא אפילו שני בשבת 

אלא מנוחה בעלמא קא , ]הנוצרים[כגון בשבת שהוא יום שביתה לישראל או אחד בשבת ששובתין בו 
שני בשבת יומא קמא דלאו יום בר שביתה , ו ממלאכה ואפילו יום שאינו בר שביתהשלא יבטל, אסר להו

 .והוא הדין דהוה מצי למינקט שלישי ורביעי, נקט
 
 :ם הלכות מלכים פרק י הלכה ט"רמב. ג

ואין , אם עשאהו לעצמו כמו שבת חייב מיתה, ששבת אפילו ביום מימות החול> ם"עכו<] גוי[וכן …
, כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן, מועד לעצמוצריך לומר אם עשה 

, או שבת, ואם עסק בתורה, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות
 .ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה אבל אינו נהרג, מכין אותו ועונשין אותו, או חדש דבר

 
 :ב"ן על סנהדרין דף נו ע" חדושי הר.ד

ל  שלא  לקבוע  להם  יום  מנוחה  דכתיב  יום  לילה  לא "כן  נמי  אמרינן  לקמן  כותי  ששבת  חייב  מיתה  ר
ד "ע  וש"א  ג"ק  דינין  וברכת  השם  ע"נמצאו  חייבים  בני  נח  על  שבע  מצות  לא  תעשה  והם  כדברי  ת,  ישבותו

הם  הצדקה  ושלא  לשבות  ועל  השביתה  פשיטא  דחייב וגזל  ואבר  מן  החי  וחייבין  נמי  על  שני  מצות  עשה  ו
' י  מה"ל  בפ"ם  ז"אבל  הרמב,  לא  ישבותו  דאיכא  לאו  ואזהרתן  היא  מיתתן'  מיתה  כדאיתא  בהדיא  בגמ

מלכים  כתב  דמכין  אותן  ועונשין  אותן  ומודיעם  אותן  שהם  חייבי  מיתה  אם  יחדשו  איזה  דבר  לעצמן  אבל 
יכא  למימר  דלית  בה  חיוב  מיתה  וכן  נראה  אבל  לענין  הדינין אבל  על  הצדקה  דליכא  אזהרה  א,  אינו  נהרג

 .מיתה' ג דהוו מצות עשה חייבין עלי"מצות אע' שהם מכלל הז
 

5.2) Нееврею запрещается изучать еврейское учение. Нарушение этого запрета 
карается телесным наказанием. Это относится и к нееврею, имеющему 
статус гер тошав. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נט עמוד א. א

 לנו -תורה צוה לנו משה מורשה ) ג"דברים ל(שנאמר , נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה: ואמר רבי יוחנן
 .מורשה ולא להם
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 :ם הלכות מלכים פרק י הלכה ט"רמב. ב
, ואם עסק בתורה, …, שלהן בלבדלא יעסוק אלא בשבע מצות , שעסק בתורה חייב מיתה> ם"עכו<] גוי[

 .ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה אבל אינו נהרג, מכין אותו ועונשין אותו, או חדש דבר, או שבת
 
 :ד ג סימן צ"ת אגרות משה חלק יו"שו. ג

) מ  שם"אג'  עי(ולכן  אין  לו  להמנע  מללמוד  בעצמו  וללמד  לאחרים  בשביל  מה  שיושבת  שם  נכרית  
  התורה  דהרי  הנכרית  עושה  האיסור  בעצמה  דאין  הכרח  שתשב  שם  ואף  כשיושבת  שם שאסורה  בלמוד

אפשר  לה  שלא  להאזין  ולשמוע  ורק  שהיא  בעצמה  עושה  מעשה  האיסור  בזה  שהיא  מאזנת  ושומעת  להבין 
ולשמור  נכרים  מלעבור  על  איסורים  ליכא  שום  חיוב  ולא  שום  מצוה ,  ע"הוא  מעשה  שלה  וליכא  בזה  לפנ

המצות '  ואף  לבני  נח  השומרים  ז,  אף  כשאינם  גרועים  משאר  נכרים,  ג  יודה  בזה"ק  דרשב"ואף  ת
ע  ליכא  חיוב  זה  דשמירת  אחרים  מחטאים  שאיכא "המחוייבים  מסתבר  שאם  הוא  באופן  שליכא  לפנ

שלכן ,  בישראל  אף  שאין  לומר  עלייהו  הלעיטהו  לרשע  וימות  מכיון  ששומרים  המצות  המחוייבות  להן
 .כון ואמתהוריתי היתר והוא נ
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6. Эмоциональное и социальное отношение к неевреям 
 

6.1) Еврей, проходящий около нееврейских могил или увидевший толпу 
неевреев, должен произнести следующее: «Горько опозорена ваша мать; 
посрамлена родившая вас: вот конец народов – пустыня, земля иссохшая 
и необитаемая» (Йиремия, 50:12). Еврей, проходящий мимо церкви (а 
согласно некоторому мнению – мимо любого нееврейского жилища), 
должен произнести следующее: «Дом надменных разрушит Господь» 
(Притчи, 15:25). 

 
 :עמוד בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח . א

.  ברוך דיין האמת-בחורבנן אומר ,  ברוך מציב גבול אלמנה-בישובן אומר , הרואה בתי ישראל: תנו רבנן
אל ) ד"תהלים צ (-בחורבנן אומר ', בית גאים יסח ה) ו"משלי ט (-בישובן אומר , בתי אומות העולם

אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם ברוך : הרואה קברי ישראל אומר:  תנו רבנן…. אל נקמות הופיע' נקמות ה
מר בריה דרבינא מסיים בה משמיה . ועתיד להקימכם בדין, ואסף אתכם בדין, וכלכל אתכם בדין, בדין

קברי נכרים . ברוך מחיה המתים, והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם, ויודע מספר כולכם: דרב נחמן
 . 'בושה אמכם וגו) 'ירמיהו נ(אומר 

 
 :כות פרק י הלכה יאם הלכות בר"רמב. ב

הם אומר בושה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה > ם"עכו<] גויים[אם , ר אלף אדם כאחד"הרואה ת
אלהינו מלך העולם ' ואם ישראל הם ובארץ ישראל אומר ברוך אתה יי, אחרית גוים מדבר ציה וערבה

ם שנתן מחכמתו לבשר אלהינו מלך העול' הרואה מחכמי אומות העולם אומר ברוך אתה יי, חכם הרזים
מלכי , מלכי ישראל אומר שנתן מכבודו ומגבורתו ליראיו, חכמי ישראל מברך שנתן מחכמתו ליראיו, ודם

 .אומות העולם מברך שנתן מכבודו לבשר ודם
 
 :ם הלכות ברכות פרק י הלכה יט"רמב. ג

אל ' אומר אל נקמות ייבחורבנן ', בישובן אומר בית גאים יסח יי> ם"עכו<] אומות העולם[הרואה בתי 
 .'אומר בושה אמכם מאד וגו> ם"עכו<] אומות העולם[ראה קברי , נקמות הופיע

 
 :טור אורח חיים סימן רכד. ד

ואם הם גויים אומר בושה אמכם מאד [ה חכם הרזים "י אמ"ריבוא ביחד מישראל אומר בא' הרואה ס
בישובן אומר > ג"עו<] גויים[ בתי   הרואה…]: חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה

ה אשר "י אמ"הרואה קברי ישראל אומר בא. 'בחורבנן אומר אל נקמות ה' בית גאים יסח ה) משלי טו(
יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והמית אתכם בדין ועתיד להחיותכם בדין ולהקימכם 

 ] :'בושה אמכם מאד וגועל קברי אומות העולם אומר [י מחיה המתים "בדין בא
 

 :שולחן ערוך אורח חיים סימן רכד. ה
 סעיף יא

: בחורבנן אומר) כה, משלי טו(' בית גאים יסח ה: אומר, בישובן> ם"עכו<] עובדי אלילים[הרואה בתי  
 ). א, תהילים צד(' אל נקמות ה

 סעיף יב
: אומר> ם"עכו<] כותיים[ועל קברי , ה אשר יצר אתכם בדין"י אמ"בא: אומר, הרואה קברי ישראל

 .)יב, ירמיה נ(' בושה אמכם וגו
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 :ק ט"מגן אברהם אורח חיים סימן רכד ס. ו
ל דנהגו העולם לומר דוקא "בשם רש' ח כ"ה שיושבים בשלוה והשקט ועושר וב"בתי א'  פי-א "ט בתי ע

 :ם"וכן להיפך בבית עכו' על בתי כנסיות שמתפללין בתוכ
 

 :ק טו"ד סמשנה ברורה סימן רכ. ז
ף היינו "ל היינו בתי כותים שיושבים בשלוה והשקט ועושר ולהרי"י הנ" לפירש-' הרואה בתי וכו) טו(

 :בתי תפלה שלהם
 

6.2) Запрещение ненавидеть (другого человека) относится исключительно к 
евреям. 

 
 :ם הלכות דעות פרק ו הלכה ה"רמב. א

ואין לוקין על לאו זה ,  עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבךכל השונא אחד מישראל בלבו
פ שאינו "אבל המכה את חבירו והמחרפו אע, ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב, לפי שאין בו מעשה

 .רשאי אינו עובר משום לא תשנא
 
 :ם מצות לא תעשה שב"ספר המצוות לרמב. ב

 .לא תשנא את אחיך בלבבך) קדושים יט(נו לקצתנו והוא אמרו ב היא שהזהירנו משנוא קצת"והמצוה הש
 
 :ספר החינוך מצוה רלח. ג

 . שלא לשנוא אחים
, ולשון  ספרא.  לא  תשנא  את  אחיך  בלבבך]  ז"י,  ט"ויקרא  י[שנאמר  ,  שלא  לשנוא  שנאת  הלב  אחד  מישראל

אבל  כשיראה .  מדברבשנאה  שבלב  הכתוב  ]  ב"ז  ע"ט[וכמו  כן  בערכין  .  לא  אמרתי  אלא  שנאה  שהיא  בלב
ועובר  כמו ,  אמנם  הוא  עובר  על  לא  תקום  ולא  תטור,  לו  שנאה  וידוע  שהוא  שונאו  אינו  עובר  על  זה  הלאו

ומכל  מקום  שנאת  הלב  היא  קשה  מכל  השנאה .  ואהבת  לרעך  כמוך]  ח"שם  י,  שם[שנאמר  ,  כן  על  עשה
 .ועליה תזהיר התורה ביותר, הגלויה

 
6.3) Еврей не должен скорбеть (в частности, справлять ритуальный 

недельный траур) даже по своим ближайшим родственникам-неевреям, в 
том числе братьям и сестрам (сыновьям и дочерям своего отца от 
нееврейки), сыновьям или дочерям (собственным детям от нееврейки). 
Прозелит не должен скорбеть по собственным нееврейским отцу и 
матери. 

 
 :ם הלכות אבל פרק ב הלכה ג"רמב. א

וכן מי שנתגייר הוא ובניו או נשתחרר , בנו או אחיו הבא מן השפחה ומן הנכרית אינו מתאבל עליהן כלל
 .הוא ואמו אין מתאבלין זה על זה

 
 :שולחן ערוך יורה דעה סימן שעד. ב

 הלכה ד
ובתו ואחיו ואחותו , חוץ מבנו, מתאבל עליהם, אפילו הם פסולים, ואחותו, ואחיו, ובתו, אבל בנו…

 .שאינו מתאבל עליהם>, וכותית<] ונכרית[משפחה 
 הלכה ה

והוא הדין גר שנתגייר עם . (אין מתאבלין זה על זה, או עבד שנשתחרר הוא ואמו, הגר שנתגייר הוא ובניו
ל אבילות "י למאי דקי"שמחות ממעשה שבא לפני ר'  מהמרדכי הלסברת הרב) (אין מתאבל עליהם, אמו

 ). יום ראשון דרבנן
 

6.4) Еврейский закон разрешает мстительность и злопамятность по 
отношению к нееврею (но не к еврею). Аналогично, заповедь «люби 
ближнего своего как самого себя» не относится к неевреям. 
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 ):פרק ד(ספרא קדושים פרשה ב . א

 .נוקם אתה ונוטר לאחרים, לא תקום ולא תטור את בני עמך) יב(
 
 :ם הלכות דעות פרק ז"רמב. ב

 הלכה ז
  …,הנוקם מחבירו עובר בלא תעשה שנאמר לא תקום

 הלכה ח
 …,וכן כל הנוטר לאחד מישראל עובר בלא תעשה שנאמר ולא תטור את בני עמיך

 
6.5)  Еврейский закон запрещает злословие только по отношению к еврею. 

 
 :ויקרא פרק יט פסוק טז. א

 :לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך ֲאִני ְידָֹוד
 
 :  כלל ח- הלכות אסורי לשון הרע -ספר חפץ חיים . ב
דהינו עם " עמיתך"שעל פי דין תורה הוא עדין בכלל , שוכל זה האסור של לשון הרע הוא דוקא על אי. ה

 .שאתך בתורה ובמצות
 

6.6)  Еврею запрещается делать подарки нееврею иначе как если он хорошо с 
ним знаком и, как следствие такого знакомства, ожидает от него 
ответных благ. Этот закон не распространяется на неевреев, имеющим 
статус гер тошав – еврею разрешается дарить им подарки без всяких 
условий. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כ עמוד א. א

. לא  תתן  להם  חנייה  בקרקע,    לא  תחנם)דברים  ז(:  דאמר  קרא]  דף  כ  עמוד  א[,  אמר  רבי  יוסי  בר  חנינא
מאי  לא ,  לימא  קרא  לא  תחונם,  כ"א!  לא  תתן  להם  חן:  ר  רחמנאהאי  לא  תחנם  מיבעי  ליה  דהכי  קאמ

לימא ,  אם  כן!  לא  תתן  להם  מתנת  של  חנם:  ואכתי  מיבעי  ליה  דהכי  אמר  רחמנא.  שמע  מינה  תרתי?  תחנם
;   לא  תתן  להם  חנייה  בקרקע-לא  תחנם  :  תניא  נמי  הכי.  שמע  מינה  כולהו?  מאי  לא  תחנם,  קרא  לא  תחינם

ומתנת  חנם  גופה .    לא  תתן  להם  מתנת  חנם-לא  תחנם  :  דבר  אחר;    תתן  להם  חן  לא-לא  תחנם  :  דבר  אחר
  אין -  לא  תאכלו  כל  נבילה  לגר  אשר  בשעריך  תתננה  ואכלה  או  מכור  לנכרי  )דברים  יד(:  דתניא;  תנאי  היא

או ...  תתננה:  תלמוד  לומר?  לגר  במכירה  מנין,  במכירה>  ולעובד  כוכבים<]  ולגוי[לי  אלא  לגר  בנתינה  
נמצא  אתה ,  תתננה  ואכלה  או  מכור  לנכרי:  תלמוד  לומר?  בנתינה  מנין>  לעובד  כוכבים<]  לגוי[,  מכור
: רבי  יהודה  אומר;  מאיר'  דברי  ר,  בין  בנתינה  בין  במכירה>  עובד  כוכבים<]  גוי[אחד  גר  ואחד  :  אומר

: אמר  לך?  יהודה'  ור!  מ"שפיר  קאמר  ר.  במכירה>  ולעובד  כוכבים<]  ולגוי[לגר  בנתינה  ,  דברים  ככתבן
שמע  מינה  לדברים  ככתבן ?  או  למה  לי,  לכתוב  רחמנא  תתננה  ואכלה  ומכור,  מ"אי  סלקא  דעתך  כדקאמר  ר

כיון  דגר  אתה ?  יהודה'  ור.  >דעובד  כוכבים<]  דגוי[ההוא  לאקדומי  נתינה  דגר  למכירה  ?  מ"ור.  הוא  דאתא
 . ריך קראלהקדים לא צ, אי אתה מצווה להחיותו> וכנעני<] וגוי[, מצווה להחיותו

 
 :ם הלכות עבודת כוכבים פרק י הלכה ד"רמב. ב

ואסור  ליתן  להם  מתנת  חנם  אבל  נותן  הוא  לגר  תושב  שנאמר  לגר  אשר  בשעריך  תתננה  ואכלה  או  מכור …
 .לנכרי במכירה ולא בנתינה

 
 :טור חושן משפט סימן רמט. ג

ליתן  לגר  תושב  שהרי  מצוה אבל  מותר  >  עבודת  כוכבים  <5]עבודה  זרה[אסור  ליתן  מתנת  חנם  לעובד  
 :להחיותו

 

                                                 
5 В некоторых изданиях  לגוי (ле-гой). 
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 :בית יוסף חושן משפט סימן רמט. ד
סוף  פרק  קמא  דעבודה  זרה .  'אסור  ליתן  מתנת  חנם  לעובד  עבודה  זרה  אבל  מותר  ליתן  לגר  תושב  וכו.  ב
אחד  גר )  דברים  יד  כא(תניא  לא  תאכלו  כל  נבילה  לגר  אשר  בשעריך  תתננה  ואכלה  או  מכור  לנכרי  .)  כ(

ין  בנתינה  בין  במכירה  דברי  רבי  מאיר  רבי  יהודה  אומר  דברים  ככתבן  לגר  בנתינה  לגוי ואחד  גוי  ב
פסחים (דבפרק  כל  שעה  )  ה  רבי"ד(והקשו  התוספות  :).  עירובין  מו(וידוע  דהלכה  כרבי  יהודה  .  במכירה

תניא ) ה"ג ה"ז פ"ע(כרבי  יהודה  ותירצו דבתוספתא :)  חולין  צג(מוקמינן  ההיא  דשולח  אדם  ירך  לגוי  .)  כב
:) עירובין  סד(והא  דאמרינן  בפרק  הדר  .  גבי  מילתיה  דרבי  יהודה  בגוי  המכירו  מותר  מפני  שהוא  כמוכרו

דאמר  ליה  לההוא  גוי  טול  גלוסקא  ואף  על  פי  שלא  היה  מכירו  כדמשמע  התם  שאני  התם  שהיה  מתלוה  עמו 
ויש .)  גיטין  סא(י  שלום  ואם  תאמר  וכי  לית  ליה  דמפרנסין  עניי  גוים  עם  עניי  ישראל  מפני  דרכ.  בדרך

 :ל"לומר דדרכי שלום אין זו מתנת חנם עכ
לאו  לאפוקי  ישמעאלים  אלא  לאפוקי  גר  תושב .  ש  רבינו  אסור  ליתן  מתנת  חנם  לעובד  עבודה  זרה"ומ

 :דהיינו שקיבל עליו שבע מצות בני נח וזהו שאנו מצווים להחיותו אבל שאר גוים כלם דין אחד להם
 
 :משפט סימן רמט סעיף בשולחן ערוך חושן . ה
כ  הוא  מכירו  או  אם  יש  בו  בדבר  משום "אא,  אסור  ליתן  לו  מתנה,  שאינו  גר  תושב>  עובד  כוכבים<]  גוי[

 .דרכי שלום
 
 :שולחן ערוך יורה דעה סימן קנא סעיף יא. ו

 . שאינו מכירו> לעובד כוכבים<] לכותי[אסור ליתן מתנת חנם 
 
 :ק יח"ך יורה דעה סימן קנא ס"ש. ז

ישמעאל  לאפוקי  גר '  ט  דכל  עובד  כוכבים  במשמע  אפי"רמ'  מ  סי"י  בח"  כתב  הב-'  יח  לעובד  כוכבים  כו
 :ש"תושב דלא ופשוט הוא וע

 
6.7)  Еврею запрещается хвалить или благословлять нееврея. 

 
 :ק א"מגן אברהם אורח חיים סימן קפט ס. א

ד  שאינו  נכון  דכיון  שאומר  כולנו  יחד "ז  בי"וכתב  הט,  ריתם  בבית  נוהגין  לומר  כלנו  יחד  בני  ב"כשיש  עכו
מ "מט(לא  תחנם  '  ם  דכתי"והטעם  לפי  שאסור  לברך  עכו,  הכל  בכלל  אלא  יאמר  אותנו  בני  ברית  כולנו  יחד

 )כל בו
 
 :תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה  דף כ עמוד א. ב
] גויה[דם  שיאמר  כמה  נאה  אסור  לא:  דאמר  רב,  מסייע  ליה  לרב.    לא  תתן  להם  חן-לא  תחנם  :  א"ד
 .זו> עובדת כוכבים<
 
 :ם הלכות עבודת כוכבים פרק י הלכה ד"רמב. ג

קל  וחומר  שיספר ,  זה  בצורתו>  עובד  כוכבים<]  גוי[וכן  אסור  לספר  בשבחן  ואפילו  לומר  כמה  נאה  …
דבק מפני  שגורם  לה,  בשבח  מעשיו  או  שיחבב  דבר  מדבריהם  שנאמר  ולא  תחנם  לא  יהיה  להם  חן  בעיניך

 …, עמו וללמוד ממעשיו הרעים
 
 :טור יורה דעה סימן קנא. ד

אבל  אם  מכוון  בשבחו .  זה  וכל  שכן  שלא  לספר  בשבח  מעשה  ידיו>  ם"עכו<]  גוי[ואסור  לשבחו  כמה  נאה  
 :ה שברא בריה נאה כזה מותר"להודות להקב

 
 :יד-שולחן ערוך יורה דעה סימן קנא סעיף יג. ה

 .מליטול לקט שכחה ופאה> עובדי כוכבים <]גויים[אין ממחין ביד עניי 
קל , זה בצורתו>  עובד כוכבים<]  כותי[כמה  נאה  :  אפילו  לומר>,  של  עובדי  כוכבים<אסור  לספר  בשבחן  

ה  שברא  בריה "אבל  אם  מכוין  בשבחו  להודות  להקב.  וחומר  שיספר  בשבח  מעשיו  או  שיחבב  דבר  מדבריו
 .מותר, נאה כזו
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6.8) Запрещается продавать неевреям недвижимость в Земле Израиля. 
Запрещается даже сдавать им некоторые виды недвижимости (в Земле 
Израиля) в наем. Эти запреты не относятся к неевреям, имеющим статус 
гер тошав. 

 
 :ט"ה/תלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק א דף מ טור א . א

רבי  זעירה  בשם  רבי  יוסי  בן  חנינה  רבי  אבא  רבי  חייה  בשם  רבי  יוחנן '  שכירין  להן  בתים  כואין  מ'  הלכה  ט
לא  תחנם  לא  תתן  להם  חן  לא  תחנם  לא  תתן  להם  מתנת  חנם  לא  תחנם  לא  תתן  להם  חניה  בארץ  והתנינן 
 רבי  יוסי  אומר  אף  בארץ  ישראל  משכירין  להן  בתים  בית  אין  מצוי  להתברך  מתוכו  שדה  מצוי  להתברך
מתוכו  הורי  רבי  יוסי  בי  רבי  בון  שאסור  להשכיר  להן  קבורה  בארץ  ישראל  על  שם  לא  תתן  להם  חניה 

 .בארץ
 
 :ם מצות לא תעשה נא"ספר המצוות לרמב. ב

' משפטי('  ז  בארצנו  כדי  שלא  נלמד  כפירתם  והוא  אמרו  ית"א  היא  שהזהירנו  מהושיב  עובדי  ע"והמצוה  הנ
ואילו  רצה  הגוי  לעמוד  בארצנו  אינו  מותר  לנו  זה  עד  שיקבל .  ותך  לילא  ישבו  בארצך  פן  יחטיאו  א)  כג  לג

מ  ע  ב  מכות  ח  ב  נגעים "ב'  מתני(וזה  יקרא  .  עליו  שלא  לעבוד  עבודה  זרה  ואז  יהיה  איפשר  לו  לשכון
אי  זהו )  ז  סד  ב"ע(וכן  אמרו  .  רוצים  בזה  שהוא  גר  לעניין  שיהיה  מותר  לשכון  בארץ  לבד.  גר  תושב)  ג"רפ

ואולם  עובד  עבודה  זרה  לא  ישכון  עמנו  ולא  נמכור  לו .  שקבל  עליו  שלא  לעבוד  עבודה  זרהגר  תושב  זה  
וכבר  התבארו  משפטי .  לא  תתן  להם  חנייה  בקרקע)  שם  כ  א(ובבאור  בא  לנו  הפירוש  .  נחלה  ולא  נשכיר

 ): כא ב-יט ב (מצוה זו במסכת סנהדרין ובעבודה זרה 
 
 :דם הלכות עבודת כוכבים פרק י הלכה "רמב. ג

אף  במקום  שהתירו  להשכיר  לא  לבית  דירה  התירו  מפני  שהוא  מכניס  לתוכה  עבודת  כוכבים  ונאמר  לא 
ואין  מוכרין  להן  פירות  ותבואה  וכיוצא  בהן ,  אבל  משכיר  להן  בתים  לעשותן  אוצר,  תביא  תועבה  אל  ביתך

ן  מוכרין  להן ומפני  מה  אי,  אבל  מוכר  הוא  משיקוץ  או  מוכר  לו  על  מנת  לקוץ  וקוצץ,  במחובר  לקרקע
 …, שנאמר ולא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע שאם לא יהיה להם קרקע ישיבתן ישיבת עראי היא

 
 :שולחן ערוך יורה דעה סימן קנא. ד

 סעיף ז
 . וקוצץ, אבל מוכרים על תנאי שיקוץ, כגון אילן וקמה, אין מוכרין להם בארץ ישראל כל דבר המחובר

 סעיף ח
מוכרים ,  ובסוריא.  ולא  שדות,  אבל  משכירין  להם  בתים;  ושדות  בארץ  ישראלאין  מוכרים  להם  בתים  
 .מוכרים אלו ואלו, ובחוצה לארץ. בתים ומשכירים שדות

 
 :סימן נח) י"עניני א(ת משפט כהן "שו. ה

, נראה דיש להתיר במלתא דרבנן למכור, ו חורבן הישוב"עד שתלוי בזה ח, ועתה אם באמת גדול הדחק
ז אין בהם איסור של "ולסמוך דישמעאלים שאינם עע, ה של חמץ הנהוגה במקום דחקפ דרך המכיר"ע
ל באיסור המכירה "מקום לומר דלא קיי' הי, ואם נאמר דאין קנין לנכרי להפקיע מיד מעשר. בקרקע' חני

, והעיקר הוא טעמא דלא תחנם, )ג"ז ה"י דע"מ פ"ה הא ולח"א ד"ז כ"ע' תוס' ועי(טעמא דמפקיע ממעשר 
. ומותר לתן להם חניה בקרקע, ת"ודינם כג, ז"ל דישמעאלים אינם עע"ובזה י, א תתן להם חניה בקרקעל

ם שדמה אלו הישמעאלים "ן בשם הגאונים ולדעת הרמב"לדעת הרמב' א א"ל' וד' ו ב"כ' ז ד"נ ע"ר' ע(
ת נוהג "ין גם כתב דא"דהרמב, )ו"שם ה(ד "ם והראב"ר נראה דתלוי בפלוגתא דהרמב"ולפו.) לגר תושב

שלא לעבוד ' ומשמע שגם לענין ישיבה וחניה בקרקע צריך דוקא שיקבל בפני ג, א בזמן שהיובל נוהג"כ
ז יש "ל שגם בזה"משמע דס, ד כתב שאינו מודה לו בישיבת הארץ"אמנם הראב, נ"וכל שבע מצות ב, ז"ע

ם מודה לענין "דגם הרמבמ משמע "הכ' ומד. בקרקע' נ לענין חני"ל דה"וי, ת לענין ישיבת הארץ"ג
מ בין לענין הדברים שנאמר בהם "ל דיש נפ"ובאמת י. ת לכל הדברים"א שאינו ג"ולא קאמר כ, ישיבה

כ יש חיוב להחיותו "א, והיינו להחיותו דכתיב גר ותושב וחי עמך, דוקא גר תושב גמור' דבעי, בתורה גר
ל "כ י"א, ז"חקות שמפורש בהו ענין עעאלא הן הר, אבל מה דאין מפורש דבעי לזה גר, כישראל ממש

ובפרט אומה שלמה המוחזקת .) ז"א ה"א פי"מ המ"כ' וע(, פשוט דמהני כל שברור לנו שאינו בכלל זה
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כ מותר "ז ג"א כשאין עוע"ת כ"פרטי דין ג' ל שלענין הדין דאין מעלין שפיר לא בעי"וי. פ דתה"בכך ע
 .כתיב וחי עמך' דגבי,  ממשת"א בג"א כ"אלא דחיוב מצד התורה א, להעלותו

 
6.9) Еврей не должен публично принимать материальную помощь от нееврея, 

ибо такое действие рассматривается как постыдное и оскверняющее имя 
Всевышнего – кроме как в случае, если он не может получить ее от еврея 
(даже публично) или от нееврея – но наедине. 

 
 :תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד ב. א

וחסד ,  ומי  כעמך  ישראל  גוי  אחד:  דכתיב,    אלו  ישראל-צדקה  תרומם  גוי  :  רבי  אליעזר  המודעי  אומר
שאין  עושין  אלא ,  עושין  חטא  הוא  להן>  ם"שעכו<]  שאומות  העולם[  כל  צדקה  וחסד  -לאומים  חטאת  
ולא  שמעתם  בקולו  והיה '  כאשר  דבר  כי  חטאתם  לה'  ויבא  ויעש  ה)  'ירמיהו  מ:  (  שנאמר,לחרף  אותנו  בו
.   חטאת-ולאומים  ,    לישראל-צדקה  תרומם  גוי  וחסד  :  נענה  רבי  נחוניא  בן  הקנה  ואמר.  לכם  הדבר  הזה

 נותן לפי שהוא, נראין דברי רבי נחוניא בן הקנה מדברי ומדבריכם: אמר  להם  רבן  יוחנן  בן זכאי לתלמידיו
אמר  להם ,  דתניא?  מאי  היא,  מכלל  דהוא  נמי  אמר.  חטאת>  ם"ולעכו<]  ולאומים[,  צדקה  וחסד  לישראל
איפרא  הורמיז .  כך  צדקה  מכפרת  על  אומות  העולם,  כשם  שהחטאת  מכפרת  על  ישראל:  רבן  יוחנן  בן  זכאי

, קמיה  דרבאשדרינהו  ;  שדרה  ארבע  מאה  דינרי  לקמיה  דרבי  אמי  ולא  קבלינהו,  אימיה  דשבור  מלכא
ביבש  קצירה  תשברנה )  ז"ישעיהו  כ(לית  ליה  :  אמר,  שמע  רבי  אמי  איקפד.  קבלינהו  משום  שלום  מלכות
דאיבעי  ליה ?  ורבי  אמי  נמי  משום  שלום  מלכות.  משום  שלום  מלכות?  ורבא?  נשים  באות  מאירות  אותה

 .>עובדי כוכבים<] גויים[למפלגינהו לעניי 
 
 :מוד בי מסכת בבא בתרא דף י ע"רש. 1א

 . כשתכלה זכות שבידן וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהן אז ישברו-ביבש קצירה תשברנה 
 
 :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד ב. ב

ובפרהסיא נמי לא .  לא-אבל בצינעה ,  בפרהסיא-הני מילי . אוכלי דבר אחר פסולין לעדות: אמר רב נחמן
 . חיותיה הוא-אבל לא אפשר ליה , וקא מבזי נפשיה בפרהסיא, אמרן אלא דאפשר ליה לאיתזוני בצינעה

 
 :י מסכת סנהדרין דף כו עמוד ב"רש. 1ב

 .הוה ליה כרשע דחמס,  מקבלי צדקה מן הנכרים דהוי חילול השם מחמת ממון-אוכלי דבר אחר 
 
 :תוספות מסכת סנהדרין דף כו עמוד ב. 2ב

לי  דבר  אחר  דהיינו  אוכלי  חזיר  דאי  באוכלי  חזיר  היכי   ליכא  לפרושי  אוכ-אוכלי  דבר  אחר  פסולין  להעיד  
דפסול לעדות בכל ענין .) דף כז(מפליג  בין  צינעא  לפרהסיא  וכי  גרע  מאוכל נבלות לתיאבון דאמרינן לקמן 

 .הקונטרס דהיינו מקבלי צדקה מן הנכרים' אלא נראה כפי
 
 :ם הלכות מתנות עניים פרק ח הלכה ט"רמב. ג

ואם  אינו  יכול  לחיות  בצדקה  של  ישראל ,  בפרהסיא>  ם"העכו<]  הגויים[צדקה  מן  אסור  לישראל  ליטול  
> ם"העכו<]  הגויים[ומלך  או  שר  מן  ,  בצנעה  הרי  זה  מותר>  ם"העכו<]  הגויים[ואינו  יכול  ליטלה  מן  

אלא  נוטלין  ממנו  וינתן  לעניי ,  ששלח  ממון  לישראל  לצדקה  אין  מחזירין  אותו  לו  משום  שלום  מלכות
 .בסתר כדי שלא ישמע המלך> ם"עכו<] גויים[
 
 :ם הלכות עדות פרק יא הלכה ה"רמב. ד

וכן  הבזויין  פסולין  לעדות מדבריהם והם האנשים שהולכין ואוכלין בשוק בפני כל העם וכגון אלו שהולכין 
שכל  אלו ,  ערומים  בשוק  בעת  שהן  עוסקין  במלאכה  מנוולת  וכיוצא  באלו  שאין  מקפידין  על  הבושת

בפרהסיא >  ם"עכו<]  גויים[ומכלל  אלו  האוכלין  צדקה  של  ,  ב  ואין  מקפידין  על  עדות  שקרחשובין  ככל
 .כל אלו פסולין מדבריהם, פ שאפשר להן שיזונו בצנעה מבזים עצמן ואינן חוששין"אע
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 :טור יורה דעה סימן רנד. ה
דקה  של  ישראל בפרהסיא  אם  אינו  יכול  לחיות  בצ>  מעובדי  כוכבים<]  מגוי[אסור  לישראל  ליקח  צדקה  

עובדי <]  גויים[בצינעא  מותר  מלך  או  שר  של  >  מהעובדי  כוכבים<]  מהגוי[וגם  אינו  יכול  לקבלה  
ששלח  ממון  לישראל  לצדקה  אין  מחזירין  אותו  משום  שלום  מלכות  אלא  נוטלין  ממנו  ונותנין >  כוכבים
 :בסתר כדי שלא ישמע המלך> ם"עכו<] גויים[לעניי 

 
 :סימן רנדשולחן ערוך יורה דעה . ו

 סעיף א
ואינו ,  ואם  אינו  יכול  לחיות  בצדקה  של  ישראל.   אסור  לישראל  ליטול  צדקה  מן  העובדי  כוכבים  בפרהסיא

 . הרי זה מותר, יכול ליטלה מעובדי כוכבים בצינעא
 סעיף ב

אלא נוטלין ממנו , אין מחזירין אותו משום שלום מלכות, שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה
כך משמע . (א דיעשה בהן מה שצוה לו המושל"וי: הגה. כדי שלא ישמע השר, ן לעניי נכרים בסתרוינת

אבל אם , וכל זה דוקא כשנותנין מעות לצדקה). י ותוספות מעובדא דאימיה דשבור מלכא"מפירוש רש
 .מקבלים מהם, מנדבין דבר לבית הכנסת
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7. Разное 
 

7.1)   Еврею запрещается отпускать на свободу своего нееврейского раба. 
 
 :ויקרא פרק כה פסוק מו. א

ְוִהְתַנַחְלֶּתם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָּזה ְלעָֹלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו לֹא 
 :ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְך

 
 : עמוד בתלמוד בבלי מסכת גיטין דף לח. ב

. לעולם בהם תעבודו) ה"ויקרא כ: (שנאמר, כל המשחרר עבדו עובר בעשה: אמר רב יהודה אמר שמואל
מצוה ! ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, אליעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה' מעשה בר: מיתיבי
א סבר לה "א רודילמ. חובה: ע אומר"ר, דברי רבי ישמעאל,  רשות-לעולם בהם תעבודו : ר"ת. שאני

בהני תלת מילי , אמר רבה. חובה: רבי אליעזר אומר, דתניא בהדיא, לא סלקא דעתך! כמאן דאמר רשות
ודקבעי סעודתייהו , ודסיירי נכסייהו בשבתא, דמפקי עבדייהו לחירותא: נחתי בעלי בתים מנכסיהון

 .בשבתא בעידן בי מדרשא
 
 :י מסכת גיטין דף לח עמוד ב"רש. ג

בשבעה אומות לא תחיה כל נשמה איצטריך למיכתב מבני התושבים ) דברים כ(ם דכתיב  משו-רשות 
לעולם בהם תעבודו להתיר אחד משאר אומות הבא על הכנענית שהיא משבעה אומות והוליד בן שאתה 
 .רשאי לקנותו בעבד והכי מפרש לה בהמקנא

 . מצוה שאניישמעאל ומאי דוחקיה לשנויי לעיל'  כר-אליעזר סבר לה ' ודלמא ר
 . ועברי בעשה-דמפקי עבדייהו לחירות 

 
 :שולחן ערוך יורה דעה סימן רסז סעיף עט. ד

אפילו , ומותר לשחררו לדבר מצוה, )מו, ויקרא כה(המשחרר את עבדו עובר בעשה דלעולם בהם תעבודו 
. כן כל כיוצא בזהו', הרי זה משחרר עבדו ומשלים בו מנין י' כגון שלא היו בבית הכנסת י, היא מדבריהם

ם "רמב' ל(כדי שתנשא ויסור המכשול , כופין את רבה ומשחררה, וכן שפחה שנוהגין בה העם מנהג הפקר
 ).'ע דין ו"ט מה"פ

 
7.2) По мнению одного из еврейских авторитетов, нееврейка, вступившая в 

сексуальную связь с евреем, должна быть приговорена к смертной казни, 
в точной аналогии с законом, карающим скотоложество (животное, с 
которым вступил в связь еврей, должно быть убито, ибо стало орудием 
зла, склонившим еврея к греху – несмотря на то, что само оно никакого 
греха не совершило). Другие авторитеты отвергают это сравнение и 
связанную с ним интерпретацию и не считают, что упомянутая нееврейка 
должна быть приговорена к смертной казни. В любом случае, еврей, 
вступивший в связь с нееврейкой, не может быть приговорен за это к 
смертной казни (впрочем, как и нееврей, вступивший в связь с 
незамужней еврейкой). 

 
 :הלכה י,  הלכות איסורי ביאה פרק יב-ם משנה תורה "רמב. א

בין קטנה בת שלש שנים ויום אחד בין גדולה בין פנויה בין אשת > הכותית<אבל ישראל הבא על הגויה 
ז נהרגת מפני שבא "בזדון ה> הכותית <]הגויה[שנים ויום אחד כיון שבא על ' איש ואפילו היה קטן בן ט

לישראל תקלה על ידיה כבהמה ודבר זה מפורש בתורה שנאמר הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וכל 
 :אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו
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 :'הלכה י' מגיד משנה על הלכות אסורי ביאה פרק יב. ב
 ומה שאמרו …הזה שהביא רבינו אינו מוכרח  זה לא מצאתי מבואר והפסוק -אבל ישראל הבא על הגויה 

 היינו בבהמה אבל בגויה לא … גבי בהמה שהיא נסקלת משום שבאת תקלה לישראל על ידה …בסנהדרין 
 .  ועדיין הדבר צריך לי תלמוד…. אשכחן

 
 : מצוה תכז-ספר החינוך . ג

 אבל ישראל הבא על הגויה .ואם לאו אינו נהרג, אם היא אשת איש נהרג עליה, וגוי הבא על בת ישראל
ודבר זה , כדין הכהמה, היא תהרג מכל מקום מפני שבא לישראל תקלה על ידה, בזדון ואפילו דרך זנות

וכל אשה יודעת ' הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וגו, ]ז"י-ז"ט, א"במדבר ל[שנאמר , מפורש בתורה
 . איש למשכב זכר הרוגו

 
 :אלפים קלגז חלק ו סימן ב "ת רדב"שו. ד

עוד שם כיון שבא על הנכרית בזדון הרי זו נהרגת מפני שבא לישראל תקלה על ידיה כבהמה וקשיא לך 
כ לא "בשלמא בהמה איכא תקלה שהרי נהרג עליה אבל הבא על הנכרית ליכא תקלה שהרי אינו נהרג וע

 : אמרינן תקלה בלא קלון אלא בבהמה אבל בנכרית לא אשכחן
ע ומה שנראה לי בדעת רבינו דתקלה דאמרינן לאו דוקא מיתה אלא "לה דבר זה בצמ הע"תשובה בעל מ

הנך דחייבי מכת מרדות תקלה היא ואיכא ' דמיתה הוא ואפי) פלג(הוא הדין חייבי מלקות דמלקות פלגו 
ו דמה בנות מדין שלא נבעלו אלא מפני שהיו "וק. נמי קלון שאומרים זו היא הנכרית שנכשל בה פלוני

 :ש זו שנבעלה ואיכא תקלה וקלון"ות לביאה אמרה תורה וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו וכראוי
 
 :ב/המאירי על מסכת עבודה זרה דף לו. ה

גוי  הבא  על  בת  ישראל  אם  היא  אשת  איש  נהרג  עליה  וישראל  הבא  על  הגויה  גדולי  המחברים  כתבו  שהיא 
  בן  תשע  שנים  ויום  אחד  והיא  קטנה  בת  שלש  שנים  ויום נהרגת  על  כל  פנים  אפילו  פנויה  ואפילו  הוא  קטן

 :ואין הדברים נראין' אחד מדכתוב וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו הן הנה היו לבני ישראל וגו
 
 :משנה מסכת סנהדרין פרק ט משנה ו. ו

 הבועל ארמית קנאין פוגעין בו
 
 :ם הלכות איסורי ביאה פרק יב"רמב. ז

 הלכה א
ם דרך אישות הרי אלו "או ישראלית שנבעלה לעכו, ם משאר האומות דרך אישות"ל עכוישראל שבע

אחד שבעה עממין ואחד כל , לוקין מן התורה שנאמר לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך
וכן מפורש על ידי עזרא ואשר לא נתן בנותינו לעמי הארץ ואת בנותיהם לא נקח , אומות באיסור זה

 . נולבני
… 

 הלכה ד
כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל או 

מ הוא ראיה לדבר זה מעשה פנחס "ודבר זה הל, יתר אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין
א שהתרו בו ולא פירש אבל "בד/ א"א/ל "ד ז"כתב הראב. 'ם וכו" כל הבועל עכו:ד"השגת הראב(. בזמרי

  ).ל"לא התרו בו לא אמרינן הרי אלו משובחין עכ
 הלכה ה

ואין הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא בשעת מעשה כזמרי שנאמר ואת האשה אל קבתה אבל אם פירש אין 
 שהוא פ"ד להרגו אין מורין לו ואע"ואם בא הקנאי ליטול רשות מב, ואם הרגו נהרג עליו, הורגין אותו
ולא עוד אלא אם בא הקנאי להרוג את הבועל ונשמט הבועל והרג הקנאי כדי להציל עצמו , בשעת מעשה

 . והבא על בת גר תושב אין הקנאין פוגעים בו אבל מכין אותו מכת מרדות, מידו אין הבועל נהרג עליו
 

7.3) Согласно мнению подавляющего большинства авторитетов, во время 
войны с неевреями еврей имеет право вступить в сексуальную связь 
(хотя и всего один раз) с захваченной им пленницей-нееврейкой, даже 
если она – замужняя женщина, причем даже против ее воли. Согласно 
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некоторым другим мнениям, ему разрешается лишь взять ее в плен, но в 
сексуальные отношения с ней он сможет вступить не раньше, чем она 
примет иудаизм и они вступят в брак. В любом случае, жениться на ней 
он может лишь в случае, если она согласится принять иудаизм. Если 
пленница не захочет этого сделать, ей придется, самое меньшее, 
согласиться исполнять 7 заповедей потомков Ноя; в таком случае она 
должна быть освобождена. Если она откажется оставить 
идолопоклонство, ее следует казнить (как и всякого идолопоклонника). 

 

 :דברים פרק כא. א
 :ל אְֹיֶביָך ּוְנָתנֹו ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹוִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַע) י(

 :ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה ֵאֶׁשת ְיַפת ּתַֹאר ְוָחַׁשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה) יא(
 :ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוִגְּלָחה ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה) יב(

ְוֵהִסיָרה ֶאת ִׂשְמַלת ִׁשְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיְׁשָבה ְּבֵביֶתָך ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים ְוַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ) יג(
 :ֵאֶליָה ּוְבַעְלָּתּה ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאָּׁשה

כֹר לֹא ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסף לֹא ִתְתַעֵּמר ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר ְוָהָיה ִאם לֹא ָחַפְצָּת ָּבּה ְוִׁשַּלְחָּתּה ְלַנְפָׁשּה ּוָמ) יד(
 :ִעִּניָתּה

 
 :פרק ח הלכה ה) צוקרמאנדל(תוספתא מסכת עבודה זרה . ב

 :בגוי מותר' אסור וישר' גנב גזל וכן מוצא יפת תואר וכן כיוצא בו גוי בגוי וגוי בישר
 
 :תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כא עמוד ב. ג

 לא דברה תורה אלא כנגד יצר -יפת תואר ,  ואפילו אשת איש-אשת ,  בשעת שביה-וראית בשביה : ר"ת
, תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבילות] דף כב עמוד א[מוטב שיאכלו ישראל בשר , הרע

ך לאשה ל,  ליקוחין יש לך בה-ולקחת ,  ולא בה ובחברתה-בה , פ שאינה נאה" אע-וחשקת ) דברים כא(
 מלמד שלא -והבאתה ) דברים כא(, אחת לו ואחת לבנו, אחת לו ואחת לאביו,  שלא יקח שתי נשים-

 . ילחצנה במלחמה
 
 :ו"ה/תלמוד ירושלמי מסכת מכות פרק ב דף לא טור ד . ד

רבי יוחנן שלח לרבנין דתמן תרתין מילין אתון אמרין בשם רב ולית אינון כן אתון אמרין בשם רב יפת 
ר לא התירו בה אלא בעילה ראשונה בלבד ואני אומר ולא בעילה ראשונה ולא בעילה אחרונה אלא תוא

 .לאחר כל המעשים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה אחר כל המעשים
 
 :תוספות מסכת קידושין דף כב עמוד א. ה

יה כל בקונטרס לבוא עליה משמע מתוך פירושו דבמלחמה אסור לבוא על'  פי-שלא ילחצנה במלחמה 
כ מאי קאמר לא דברה תורה אלא "עיקר ואפילו ביאה ראשונה אינו מותר עד לאחר כל המעשים ותימה א

כנגד יצר הרע כיון דבמלחמה אסור עד שיבא לביתו ולאחר כל המעשים היאך נתפייס יצרו בכך אכתי 
 שנתגיירה ועוד איכא יצר הרע במלחמה ובביתו עד ירח ימים ועוד קשה אמאי קרי לה בשר תמותות כיון

תמר בת יפת תואר היתה ולפיכך היתה מותרת לאמנון .) דף כא(דסנהדרין ' ב' קשה מהא דאמר בפ
כדכתיב דבר עלי אל המלך כי לא ימנעני ממך ואם לא בא דוד על מעכה אם תמר עד לאחר כל המעשים 

ם חשובה גיורת היאך היתה מותרת לאמנון והרי אחותו מאביו היתה שהרי אם תמר לאחר כל המעשי
מאי דקאמרה תמר כי לא ) דמי(וליקוחין יש לו בה דבשלמא אם נפרש דיפת תואר מותרת מיד שפיר 

ימנעני ממך לפי שהיתה מותרת לו דאיכא למימר שנתעברה אמה במלחמה שעדיין היתה אמה עובדת 
א בנה דולד עובדת כוכבים וזו אינה חשובה כבתו של דוד דאין בן הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אל

ת "כוכבים כמותה אבל לפירוש הקונטרס שלא בא עליה עד לאחר כל המעשים קשה כדפירשתי ונראה לר
והא דקאמר שלא [דביאה ראשונה מותרת במלחמה אבל ביאה שניה אסורה עד שתהא בביתו גיורת 

ויש ] עד שתהיה בביתוהיינו להתחיל למנות ירח ימים דאין יכול לדוחקה לעשות סדר הפרשה ' ילחצנה כו
מיישבים פירוש הקונטרס ולא קשה מידי מה שהקשה איך נתפייס יצרו דאיכא למימר דבטל הימנו יצר 
הרע כיון שיש לו פת בסלו שסופה להיות מותרת לו לאחר כל המעשים ומה שהקשה אמאי קרי לה בשר 

 ואינה גיורת גמורה קרי לה כ"תמותות כיון שנתגיירה הא נמי לא קשה דאיכא למימר לפי שמגיירה בע
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בשר תמותות ומה שהקשה מתמר לא קשה דאיכא למימר דתמר לא היתה בת דוד אלא מקודם לכן היתה 
כן תלבשנה בנות המלך מעילים לא משום שהיתה בתו אלא לפי ) שמואל ב יג(אמה מעוברת והא דכתיב 

נטרס מה חילוק בין ביאה ראשונה שגדלה בביתו של דוד עם בנות המלך אך אין לתרץ שפיר לפירוש הקו
י דבירושלמי מצינו מחלוקת אמוראים בדבר זה והכי איתא התם "לשניה דמחלק גמרא לעיל ומיהו אומר ר

רב אמר לא התיר אלא ביאה ראשונה ואני אומר לא ביאה שניה ולא ראשונה הותרה אלא לאחר כל 
 .המעשים כדכתיב ואחר כן תבא אליה ובעלתה

 
 :ת מלכים פרק חם הלכו"רמב. ו

 הלכה ב
שנאמר  וראית ,  אלא  מכניסה  לתוך  ביתו,  אבל  לא  יבעלנה  וילך  לו,  וכן  בועל  אשה  בגיותה  אם  תקפו  יצרו

 . ואסור לבעול אותה ביאה שניה עד שישאנה, בשביה אשת יפת תואר
 

 הלכה ג
ה  בין  אשת בין  בתולה  בין  בעול,  שנאמר  וראית  בשביה,  אין  אשת  יפת  תואר  מותרת  אלא  בשעת  השביה

ולחקת  לך ,  בה  ולא  בחברתה  שלא  יבעול  שתים,  פ  שאינה  יפה"וחשקת  אע,  ם"איש  שאין  אישות  לעכו
שנאמר ,  ומנין  שלא  ילחצנה  במלחמה,  לאשה  שלא  יקח  שתים  ויבעול  אחת  ויניח  אחת  לאביו  או  לאחיו

 . כ יבעול"יכניסה למקום ואח, והבאתה אל תוך ביתך
… 

 הלכה ה
אחרי  שיבעלנה  ביאה  ראשונה  והיא  בגיותה  אם  קבלה  עליה  להכנס  תחת ,    תוארוכיצד  דין  ישראל  ביפת

שנאמר  ובכתה  את  אביה ,  ואם  לא  קבלה  תשב  בביתו  שלשים  יום,  כנפי  השכינה  מטבילה  לשם  גרות  מיד
ומגלחת  את  ראשה  כדי  שתתגנה ,  ומגדלת  את  צפרניה,  וכן  בוכה  על  דתה  ואינו  מונעה,  ואת  אמה  ירח  ימים

, ומגלגל  עמה  כדי  שתקבל,  כדי  שיקוץ  בה,  יוצא  ורואה  אותה,  נכנס  ורואה  אותה,  ה  עמו  בביתותהי,  בעיניו
 . הרי זו מתגיירת וטובלת ככל הגרים, אם קבלה ורצה בה

 
 הלכה ו

אם  לא ,  ונושאה  בכתובה  וקידושין,  חדש  של  בכיה  ושני  חדשים  אחריו,  וצריכה  להמתין  שלשה  חדשים
אינה ]  ואם  מכרה[,  עובר  בלא  תעשה  שנאמר  ומכר  לא  תמכרנה  בכסףואם  מכרה  ,  חפץ  בה  משלחה  לנפשה
שנאמר ,  וכן  אם  כבשה  אחר  שנבעלה  לשם  שפחה  משישתמש  בה  עובר  בלא  תעשה,  מכורה  ומחזיר  הדמים

 . לא תתעמר בה שלא ישתמש בה
 

 הלכה ז
משלחה לא  רצתה  מקבלת  שבע  מצות  שנצטוו  בני  נח  ו,  לא  רצתה  להתגייר  מגלגלין  עמה  שנים  עשר  חדש

 . ואינו נושאה שאסור לישא אשה שלא נתגיירה, והרי היא ככל הגרים התושבים, לנפשה
… 

 הלכה ט
וכן עיר שהשלימה אין כורתין להן , הורגין אותה, ז אחר השנים עשר חדש"יפת  תואר  שלא  רצתה  להניח  ע

ם  שלא "שכל  עכו,  ז  ויאבדו  את  כל  מקומותיה  ויקבלו  שאר  המצות  שנצטוו  בני  נח"ברית  עד  שיכפרו  בע
 . קבל מצות שנצטוו בני נח הורגין אותו אם ישנו תחת ידינו

 
 : מצוה קכב - חלק מצות עשה -ג "סמ. ז

 .והבאת אל תוך ביתך מכאן שלא ילחצנה במלחמה לעשות לה מעשים הכתובים בפרשה
 
 :ן דברים פרק כא פסוק יג"רמב. ח

וזה טעם ואחר כן תבוא אליה , התורה הזאתועל דרך הפשט יראה שאסור לבעול אותה עד שיעשה כל 
 שיקחנה להיות לו לאשה אחר המעשים האלה אשר -ומה שאמר וחשקת בה ולקחת לך לאשה . ובעלתה

אמרו שהוא מותר ) כא ב(אבל בגמרא במסכת קידושין ). בראשית יב יט(וכן ואקח אותה לי לאשה , יצוה
והבאתה אל תוך ביתך מלמד שלא ) שם כב א(רשו וד, וזהו ולקחת לך לאשה, לבוא עליה ביאה ראשונה

והנה הוא שובה אותה . יחברו אותה למעלה ולקחת לך לאשה כשתביאנה אל תוך ביתך, ילחצנה במלחמה
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ואחרי הביאה הראשונה תאסר , ומביאה אל ביתו ואל עירו ובועל אותה לשבור את לבו הזונה, במלחמה
 :דרך הגמרא במקומות רביםוזה , עליו עד שיעשה לה את כל התורה הזאת

תרין מילין , רבי יוחנן שלח לרבנין דתמן, )ירושלמי מכות ב ו' עי(אבל ראיתי בירושלמי במסכת סנהדרין 
אתם אומרים בשם רב יפת תואר לא הותרה אלא בעילה ראשונה , אתון אמרין בשם רב ולית אינון כן

ואחר כן תבוא אליה , כל המעשים הללוואני אומר לא בעילה ראשונה ולא שנייה אלא לאחר , בלבד
 :וזהו משמעותו של מקרא. ובעלתה אחר כל המעשים האלו

 
7.4) Запрещение осквернять тело умершего еврея заведомо намного суровее, 

нежели аналогичное запрещение осквернять тело мертвого нееврея. По 
некоторым мнениям, запрещения осквернять тело нееврея вообще не 
существует. Ввиду этого, по  мнению ряда авторитетов, разрешается 
вскрывать тела умерших неевреев в рамках изучения медицины, в тот 
время, как вскрывать ради этого тела умерших евреев запрещено. По 
некоторым другим мнениям, запрещено вскрывать и тела неевреев; 
следует отметить, что существует мнение,  разрешающее вскрывать даже 
тела евреев, если это необходимо в учебных целях. 

 
 :סימן קצט) ד"עניני יו(ת דעת כהן "שו. א

לדעתי מאחר שניוול . ד הרפואהזה מכבר באה אלי שאלתו בענין המתים הדרושים בשביל הנתוח של למו
) שלו' ס סי"חת, רי' ת סי"נובי, רה' שפח בסי' לקמן עמ' ע(, המת הוא אחד מהאיסורים המיוחדים לישראל

אלא , כמו שאנו מוזהרים ממאכלות אסורות לא מצד הטבע של הגוף, ה צוה אותנו על קדושת הגוף"שהקב
והגויים כשם שאינם מקפידים על המאכלות , ושית גוי קד"שקראם הש, מצד הקדושה המיוחדת לישראל

בשביל איזה מטרה טבעית , כ על הגוף שלא יתנוול"ככה אין להם שום טעם להקפיד כ, רק באופן טבעי
ואין . ע בשביל המטרה המדעית"כ אנחנו צריכים לקנות בכסף מלא גויות מתים מאוה"ע, כמו הרפואה

שנבחרה להביא את אור הקודש , ס אומה זו"שסו, ם יבינוכי הישרים שבה, לחוש בזה משום שנאת הגויים
כ לאיזה פריבילגיה של "היא ראויה ג, ז צרות מרובות לאין שיעור"וסובלת ע, אמת בעולם' של ידיעת ד

וענין המכירה . והמקולקלים שבהם לא יחדלו להעליל עלילות גם אם נקח מתים מישראל לנתחם, קדושה
, כי איסור ניוול המת הוא בא מצד צלם אלקים שבאדם,  יוכל להועילוהמסירה של הגופים בחייהם לא

 . וחלק גבוה מי יתיר, שהוא מיוחד לישראל ביותר בהירות מצד קדושת התורה
 
 :ת שאילת יעבץ חלק א סימן מא"שו. ב

. כ תתיר אף הנפלים"שאל. והרי זה בא ללמד על איסור הנאה דמת שכולל גם הנכרי ונפש אדם כל דהו
כ "משא. פ קנה נפש בצלם ודמות שהיה אפשרי התיקון" נראה בודאי שגרועים הם מהנכרי דעכשהרי

ואליבא דאמוראי טובא לית להו חלק , בנפלים שלא באו לכלל זה ופשיטא דלאו בכלל ישראל נינהו
לבד , ב משעה שנולד או משסיפר או שענה אמן או שנימול"ב כדאמרינן מאימתי קטן זוכה לעוה"לעוה
וחסידי או כשרי . התם' ה כדאי"ואתי כהא דשילהי כתובות דפליג עליה ראב. ל משעה שנזרע"נא דסמרבי

ה "והא בלעם בלא. הדיוטות מהכלל' שהוציאו ד' מסתם מתני) נמי(כדמוכח נתי , ה יש להם חלק בודאי"או
ק "דפ( סוגיא כדמוכחא. ישראל לא הוי דאצטריך לאשמועינן ואף סתם נכרי כל שאינו מכלל פושעי בגופן

כ "ואם אתה אומר שכשרי הנכרים ג. ל"כדלעיל דמשמע בהדיא דאינך כולהו אית להו תקנתא לע) ה"דר
וזה לא עלה על דעת . כ כל שכן שתתיר בנפלים"א. מותרין לאחר מיתתן כבשר צבאות ואיילות השדה

 .ם קוברין נפליהן" ועכושאפילו כותים) וכמנהג ישראל(וכן טעונין קבורה בודאי (ד "ס שס"אדם מעולם ע
 
 :ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן לג"שו. ג

ומהאמור מתברר שאין שום ראיה מתלמוד ופוסקים הראשונים לאסור נתוח המת כשהוא נעשה לשם 
 .למוד אם רק יזהרו בכבודו שלא לנהוג בו קלות ראש ולהשיב את כל גופו למנוחתו ולקבורתו
 

7.5) Большинство еврейских авторитетов, во всяком случае, вплоть до времен 
Шульхан-Аруха, полагали, что всех неевреев следует подозревать в 
склонности к скотоложеству; поэтому они запрещали евреям оставлять 
свой скот наедине с неевреями. Многие из более поздних авторитетов 
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полагают, что в наше время это подозрение неуместно, ибо и во всех 
знакомых им нееврейских обществах скотоложество считается 
отвратительным. 

 
 :משנה מסכת עבודה זרה פרק ב משנה א. א

הן מפני שחשודין על הרביעה ולא תתיחד אשה עמ> ם"עכו<] גויים[אין מעמידין בהמה בפונדקאות של 
 מפני שחשודין על העריות ולא יתיחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכת דמים

 
 :תוספות מסכת עבודה זרה דף כב עמוד א. ב

אין מוסרין בהמה לרועה שלהם '  ותניא בגמ-> עובדי כוכבים<] גויים[אין מעמידין בהמה בפונדקאות של 
אף אנו מוסרין בהמותינו לרועה שלהם ואין ויש ליתן טעם על מה אנו סומכין לייחד בהמותינו עמהם ו

מקום שהתירו למכור התירו ליחד דהא לא קם האי מילתא דאף רב :) דף יד(ק "לומר כדאמר רב לעיל בפ
א דחייש לרביעה "כר' דמוקי מתני.) דף כג(' פדת בגמ' ת דסמכינן אהא דמשני ר"הדר ביה אלא אומר ר

ג דרבינא שהיה "שי לרביעה כרבנן ואנן קיימין כרבנן ואעוברייתא דלוקחין מהן בהמה לקרבן דלא חיי
 .פדת עיקר' מ נראין דברי ר"סוף הוראה פליג עליה ושני שנויא אחרינא מ

  
 :ם הלכות איסורי ביאה פרק כב"רמב. ג

 הלכה ד
אבל לא , ז מותרת להתייחד מפני שאשתו משמרתו"כל אשה שאסור להתייחד עמה אם היתה אשתו עמו ה

משמרתו ואין > כותי<] גוי[פ שאשתו עמו שאין אשתו של "ואע> הכותי<] הגוי[שראלית עם תתייחד י
 . להן בושה

 
 הלכה ה

מפני שכולן חשודין על משכב , ללמדו ספר וללמדו אומנות> לכותי<] לגוי[וכן אין מוסרין תינוק ישראל 
 .  אצל זכרים ונקבות אצל נקבותואפילו זכרים> כותים<] גויים[ואין מעמידין בהמה בפונדקיות של , זכור

 
 הלכה ו

] לגויה[ונקבות > לכותים<] לגוי[אפילו זכרים > כותי<] גוי[ואין מוסרין בהמה חיה ועוף לרועה 
מפני שכולן חשודין על הרבעת בהמה וכבר ביארנו שהן אסורין בזכור ובבהמה ונאמר ולפני > לכותית<

 . עור לא תתן מכשול
 
 הלכה ז

מפני שכולן בחזקת נואפים וכשיבוא הנואף לשכב > לכותית<] לגויה[וסרין בהמה נקבה ומפני מה אין מ
 . זו אפשר שלא ימצאנה וישכב עם הבהמה או אפילו ימצאנה ישכב עם הבהמה> כותית<] גויה[עם 

 
 :טור אבן העזר סימן כד. ד

מיר  עצמו  שלא ישראל  לא  נחשדו  על  משכב  זכור  ועל  משכב  בהמה  לפיכך  מותר  להתייחד  עמהן  והמח
חשודים  על  הכל  לפיכך  אין >  ם"העכו<]  האומות[ז  משובח  "להתייחד  אפילו  עם  בהמה  ולא  עם  אביו  ה

זכרים  אצל  זכרים '  מוסרין  להם  תינוק  ללמדו  ספר  או  אומנות  ואין  מעמידין  בהמה  בפונדקאות  שלהם  אפי
נקבות  לנקבות  מפני  שכולם ולא  נקבות  אצל  נקבות  ואין  מוסרין  בהמה  לרועה  שלהם  אפילו  זכרים  לזכר  ו

ת  פסק  שמותר  להעמיד  בהמות "הם  בחזקת  מנאפים  וכשיבא  הזכר  לשכב  עם  הנקבה  ישכב  עם  הבהמה  ור
 :ל שאינן חשודים על הרביעה"אצלם דקי

 
 : בית יוסף אבן העזר סימן כד. ה

ין  מעמידין בשילהי  פרק  א.  האומות  חשודים  על  הכל  לפיכך  אין  מוסרין  להם  תינוק  ללמדו  ספר  או  אומנות
 :גזרו על תינוק גוי שיטמא בזיבה שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור:) יז(ק דשבת "ופ:) לו(
 .):כב(ב דעבודה זרה "משנה דפ. ש ואין מעמידין בהמה בפונדקאות הגוים"ומ
מפני '  ש  ואין  מוסרין  בהמה  לרועה  וכו"ש  אפילו  זכרים  אצל  זכרים  ולא  נקבות  אצל  נקבות  וכן  מ"ומ

ם "וכן  פסק  הרמב:)  כב(הכל  שם  .  שכולם  מנאפים  כשיבוא  הזכר  לשכב  עם  הנקבה  ישכב  עם  הבהמה
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דטעמא  דאסור  משום  דבני  נח  נאסרו  על )  ה  שחשודין"ד.  כב(י  "ופרש)    ז-ה  '  הל(ב  "ב  מהא"בפרק  כ
 :והיו לבשר אחד יצאו בהמה וחיה ויש כאן משום ולפני עור) בראשית ב כד(רביעת בהמה דכתיב 

) ה  אין  מעמידין"ד.  ז  כב"ע(כתבו  התוספות  .  ש  שרבינו  תם  פסק  שמותר  להעמיד  בהמות  אצלם"ומ
ל  דהלכה  כרבי  פדת  דמוקי  מתניתא  דחיישא  לרביעה  כרבי "שטעמו  משום  דס)  א'  ב  סי"שם  פ(ש  "והרא

 כתב  על  מתניתין  דאין)  ה  אין  מעמידין"ד.  ז  ז"ע(ן  "אליעזר  והלכתא  כרבנן  דלא  חיישי  לרביעה  והר
מ  במקומות  שהגוים  חשודים  על  הרביעה  אי  נמי  בסתם "מעמידין  בהמה  בפונדקאות  הגוים  מסתברא  דה

כ  הרב  המגיד "גוים  אבל  כגון  גוים  שבמקומות  הללו  שאין  חשודים  בה  אדרבה  מכין  ועונשין  עליה  מותר  וכ
 :וכתב ועל זה נהגו היתר במקומותינו) ה"ה(ב "ב מהא"בפרק כ

 
 : סימן כד סעיף אשולחן ערוך אבן העזר. ו

ואם  נתרחק  אפילו  מיחוד ,  לפיכך  אין  איסור  להתייחד  עמהן,  לא  נחשדו  ישראל  על  משכב  זכר  ועל  הבהמה
ובדורות  הללו .  כדי  שלא  יתייחדו  עמה,  וגדולי  החכמים  היו  מרחיקין  הבהמה.  הרי  זה  משובח,  זכר  ובהמה

 .יש להתרחק מלהתייחד עם הזכר, שרבו הפריצים
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8. Метафизический взгляд иудаизма на неевреев 
 

8.1) Евреи – полноценные, совершенные человеческие существа; неевреи, со 
своей стороны, хотя и люди, однако неполноценные и несовершенные. 
Различие между евреями и другими народами подобно различию между 
душой и телом или между людьми и животными. 

 
 : פרק מד- ספר גבורות השם -ל מפראג "מהר. א

ם אין מטמאים שנאמר ואתן "אמר רבי שמעון בן יוחאי קברי עכו) א"א ע"יבמות ס(ובפרק הבא על יבמתו 
וביאור ענין זה שעם שכל בני אדם משותפים בצורה . 'צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרוים אדם וכו

כי כמו שהאדם נבדל משאר בעלי חיים במה שהאדם הוא שכלי ושאר בעלי , ל מקום יש חלוקזאת מכ
ויעיד עליהם , כך יש בין האומות גם כן הבדל שיש אומה נוטה אל החומר יותר, חיים הם בלתי שכלי

ואצל ישראל אף המדה , מעשיהם שנמשכים אחר הזנות ודברים מתועבים זה יורה על החומריות שבהם
וזה יורה על , שהמדה הפחותה שהם קשי עורף אינם חוזרים מדרכיהם. ה שבהם יורה על השכלהפחות

והמדה הנבחרת שיש לאומות מורה על החמרים כמו , העמידה והקושי וזהו מענין השכל שאין לו השתנות
ומדת ישראל הפך שהם עם קשי עורף ולכך , ם קלים לשוב בתשובה"העכו) א"מכילתא בא פ(ל "שאמרו ז
שלא היה רוצה יונה בן אמתי להתנבאות על נינוה שהיה יודע שהאומות יחזרו ) מכילתא שם(ל "אמרו ז
הרי כל ענין ישראל , וזהו גם כן יורה על חמרית שנקל להשתנות כמו כל חומר שנקל לקבל שנוי, בתשובה

ות והחשובות ומכל שכן המדות הטוב. מורה שהם נבדלים מן החומר וכל ענין האומות מורה על חומרי
. הרחקת הזנות והתעוב ושאר מדות הפחותות המורה על שהם נבדלים מן החומר, שהם באומה הנבחרת

כמו הקוף שהוא אמצעי בין , וכמו שתמצא בעלי חיים והם כמו אמצעי בין האדם ובין שאר בעלי חיים
ימות אשר אינו נוטה לכך אמר אשר הוא אדם בשל. כך יש אדם ואינו אדם בשלימות, הבעל חי ובין האדם

והרי אצל האומות אז , בעבור שיש בהם הצורה השלימה מבלי נטיה חמרית, לחמרי יותר מדאי הם ישראל
וכל דבר שיש עיקר ועמו טפל , בטל הצורה אצל החומר כאלו אינם אדם שהחומר עיקר והצורה טפילה

 . טפל ובטל הטפל אצל העיקרואצל ישראל הוא הפך זה כי הצורה עיקר והחומר, הטפל בטל אצל העיקר
 

 : פרק יד- ספר נצח ישראל -ל מפראג "מהר. ב
. וישראל במדריגת הצורה, אשר הם במדרגה החומרית, וזה כאשר ישראל מיוחדים ונבדלים מכל האומות

ואין האומות קרויין , אתם קרויין אדם'.) יבמות סא(ל "כמו שאמרו חז, ודבר זה בארנו פעמים הרבה
כמדרגת האדם אל בעלי חיים ,  דבר פשוט הוא אצלם שמדרגת ישראל בערך אל האומותכאילו. 'אדם

, וזה כי האדם נבדל מן הבעלי חיים במה שאין האדם חומרי גשמי כמו שאר בעלי חיים. הבלתי מדברים
וכאילו אצל . ואינם מוטבעים בחומר, שהם נבדלים מן החומר, וכך מדריגת ישראל. והאדם הוא שכלי

, ובטל החומר הזה אצל רוכבו, ואין החומר רק נושא שעליו רוכב הנפש, טל החומר אצל הנפשישראל ב
ואז הם , וכך ענין ישראל כאשר עושים רצונו של מקום. כמו שבטל וטפל החמור אצל מי שרוכב עליו

ו גוף וכאילו היה כול, כאילו היה הנפש בטל אצל הגוף, ואילו אצל האומות הוא ההיפך. צורה נבדלת בלבד
 :וחומר בלבד

 
 : פרק ג משנה יד- ספר דרך חיים -ל מפראג "מהר. ג

ל כי אתם קרוים אדם ואין האומות "כי כבר אמרו ז, אין זה כולל כל מין האדם, ואף שאמר חביב האדם
כאשר בארנו פעמים , הוא לישראל לא לאומות, כאלו שלימות הבריאה שהוא לאדם בפרט, קרוים אדם

, ואף כי מעלה זאת אינה רק לישראל בלבד. והוא דבר ברור מאד,  בפרט נקראים אדםמה שישראל, הרבה
אף כי גם מעלה זו היא לישראל , וזה כי הפרש גדול יש, אמר על זה חביב האדם ולא אמר חביבין ישראל

מ נמצא הצלם הזה "מ, רק שעיקר צורת אדם לא נמצא באומות, כ"מ יש צורת אדם באומות ג"מ, בפרט
ועוד כי . רק שאינו נחשב לכלום ולכך לא אמר חביבין ישראל שנבראו בצלם אלהים, אר אומותאצל ש

ת "כאשר נברא האדם היה מעלה זאת לאדם ולנח אף כי אינם בשם ישראל נקראים ואם אחר שבחר השי
מ הצלם האלהי הוא שייך לאדם במה שהוא אדם ודבר זה "מ, בישראל נתמעט הצלם הזה אצל האומות

 :מבואר
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8.2) Различие между душой еврея и душой нееврея больше, глубже и 
значительнее, чем различие между душой животного и человеческой 
душой, ибо последнее имеет лишь количественный характер, а первое – 
качественный. 

 
 ): קנו' ע(קה י ה פיס"אורות ישראל פ', אורות '-הרב קוק . א
ובין  נשמת ,  תכונתה  ועמדתה,  שאיפתה,  מאוייה  הפנימיים,  עצמיותה,  ההבדל  שבין  הנשמה  הישראלית"

שבין ,  מההבדל  שבין  נפש  האדם  ונפש  הבהמה,  הוא  יותר  גדול  ועמוק,  לכל  דרגותיהם,  הגוים  כולם
 ."אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי, האחרונים רק הבדל כמותי נמצא

8.3) Евреи имеют две души; их земная душа соединяет в себе хорошее и 
дурное, добро и зло, в то время, как их вторая душа идеально чиста и 
является интегральной частью Всевышнего. Неевреи имеют лишь одну 
душу, и она происходит из сферы, которая вся – зло. Земная душа евреев 
происходит из той же сферы, что и души чистых животных; земная душа 
нееврея происходит из той же сферы, что и души нечистых животных. 

 

 
 :חלק ראשון  פרק א' תניא'. א

יתי שהן שתי יש שתי נשמות דכתיב ונשמות אני עש, אחד צדיק ואחד רשע, דלכל איש ישראל "...
וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו ... נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא, נפשות

... רחמנות וגמילות חסדים באות ממנה כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה שיש בה גם כן טוב
 ונפש שנית בישראל ...הן משאר קליפות טמאות שאין בהן טוב כלל, מה שאין כן נפשות אומות העולם

 ...".היא חלק אלוה ממעל ממש
 
 : פרק ו- חלק ראשון -ספר התניא . ב

הטמאות ' אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות זו למטה מזו המדרגה התחתונה היא שלש קליפו
ומהן נשפעות ' ורעות לגמרי ואין בהם טוב כלל ונקראו במרכבת יחזקאל רוח סערה וענן גדול וגו

ת נפשות כל אומות עובדי גלולים וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה ונמשכו
 .וכלאי הכרם…וקיום גופם וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח כמו ערלה  

 
 : פרק ז- חלק ראשון -ספר התניא . ג

ות בהמות וחיות ל ונפש"אך נפש החיונית הבהמית שבישראל שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנ
ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה וכן קיום וחיות 

 מנפש החיונית …ז שאין בהם צד איסור לא שרש  ולא ענף"כל המעשה דבור ומחשבה בענייני עוה
א אחרא שהיא קליפה הבהמית בעצמה והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטר

רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה הנקרא עולם העשיה רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב 
ממוצעת בין שלש ' והיא בחי] ש לעיל"שממנה באות מדות טובות שנפש הבהמית שבישראל כמ[בתוכה 

 ומדרגת הקדושה' קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי

 
8.4) Согласно некоторым мнениям, только евреи созданы по образу и подобию 

Всевышнего. По другим мнениям, неевреи также созданы по образу и 
подобию Всевышнего. 

 
 :'משנה יד' משנה מסכת אבות פרק ג. א

ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ת  לֹו  ֶׁשִּנְבָרא  ְבֶצֶלםִחָּבה  ְיֵתָרה  נֹוַדַע.  ָחִביב  ָאָדם  ֶׁשִּנְבָרא  ְבֶצֶלם,  ָהָיה  אֹוֵמר]  עקיבא'  ר[הּוא  
ִחָּבה  ְיֵתָרה  נֹוַדַעת .  ֲחִביִבין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְקְראּו  ָבִנים  ַלָּמקֹום.  ִּכי  ְּבֶצֶלם  ֱאלִֹהים  ָעָׂשה  ֶאת  ָהָאָדם,  )בראשית  ט(

ֶׁשִּנַּתן  ָלֶהם  ְּכִלי ,  ֲחִביִבין  ִיְׂשָרֵאל.  לֵֹהיֶכםֱא'  ָּבִנים  ַאֶּתם  ַלה,  )דברים  יד(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ָלֶהם  ֶׁשִּנְקְראּו  ָבִנים  ַלָּמקֹום
ִּכי  ֶלַקח  טֹוב ,  )משלי  ד(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ִחָּבה  ְיֵתָרה  נֹוַדַעת  ָלֶהם  ֶׁשִּנַּתן  ָלֶהם  ְּכִלי  ֶחְמָּדה  ֶׁשּבֹו  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם.  ֶחְמָּדה

 :ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו, ָנַתִּתי ָלֶכם
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 :פרשת פנחס דף רלח עמוד ב) במדבר(נא כרך ג  רעיא מהימ-זוהר . ב
ואתן ) יחזקאל לד(נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ואוקמוה רבנן דלית אדם אלא ישראל הדא הוא דכתיב 

 : ישמח ישראל בעושיו) תהלים קמט(ם ובגין דא "אתם אדם ולא עכו, צאני צאן מרעיתי אדם אתם
 
 ):9 גרסה DBSמתוך תקליטור (א פרשת יתרו דף פו עמוד ) שמות(זוהר כרך ב . ג

ואתן  צאני )  יחזקאל  לד  ל(דכתיב  ,  זכאין  אינון  ישראל  דקודשא  בריך  הוא  קרא  לון  אדם,  תאני  רבי  שמעון
דברים (משום  דכתיב  ,  מאי  טעמא  קרא  לון  אדם,  אדם  כי  יקריב  מכם)  ויקרא  א  ב(,  צאן  מרעיתי  אדם  אתם

אתם  קרויין  אדם  ואין  אומות ,  ובגין  כך  אדם  אתם,  ןאתם  ולא  שאר  עמי,  אלהיכם'  ואתם  הדבקים  בה)  ד  ד
 .העולם קרויין אדם

 
 : ט על מסכת אבות פרק ג משנה יד"תוי. ד

י  חביב  אדם "  פירש-שנאמר  בצלם  אלהים  עשה  אתהאדם  '  חביב  אדם  שנברא  בצלם  חבה  יתירה  וכו
שהוא  הראיה  שממנו וכמו  .  ע"ובכל  אדם  אמר  ר.  כ"ע.  לכן  מוטל  עליו  לעשות  רצון  קונו.  שנברא  בצלם

ומאמר  מלא .  ע  לזכות  את  כל  אדם  אף  לבני  נח"הביא  שהוא  נאמר  לבני  נח  לא  לבני  ישראל  לבדם  ורצה  ר
ה  מפי  הגבורה  לכוף  את  כל  באי "ל  צוה  משה  רבינו  ע"וז].  'הלכה  י[ח  מהלכות  מלכים  "ם  בפ"אמר  הרמב

' מ וכו"תם הוא הנקרא גר תושב בכוכל מי שלא יקבל יהרג והמקבל או. העולם  לקבל  מצות  שנצטוו בני נח
והוא  שיקבל .  ב"הרי  זה  מחסידי  אומות  העולם  ויש  לו  חלק  לעוה.  כל  המקבל  שבע  מצות  ונזהר  לעשותן

אבל .  ה  שבני  נח  מקודם  נצטוו  בהן"י  מרע"והודיענו  ע.  ה  בתורה"מפני  שצוה  בהן  הקב.  אותן  ויעשה  אותן
. מחכמיהם]  ל  אלא"צ[ולא  .  חסידי  אומות  העולםאם  עשאן  מפני  הכרע  הדעת  אין  זה  גר  תושב  ואינו  מ

ע  שאמר "ומעתה  אני  תמה  למה  זה  רחקה  הדרך  מן  המפרשים  ולא  רצו  ללכת  בה  לפרש  דברי  ר.  ל"עכ
והרי  זה  דרש  על '  ל  אתם  קרויים  אדם  וכו"ונסמכו  במאמרם  ז.  מאמרו  כלפי  כל  אדם  כי  אם  לישראל  בלבד

אבל  בעיני  זו  הדרך  דרך  סלולה .  תוב  שהביא  לראיההכ'  ובפי.  ובזה  נכנסו  בדוחק  ענין  הצלם.  דרש
ואם  בכפיית .  ם"ה  כדברי  הרמב"ע  להיישיר  לכל  באי  עולם  כאשר  נצטוינו  מפי  מרע"ומרווחת  כי  בא  ר

. יזכרם  לטובה.  להמשיך  לבם  אל  רצון  קונם  וחפץ  צורם.  ש  בכפיית  דברים"חרב  הרג  ואבדן  נצטוינו  כ
כי  זאת  תורת  האדם  לעשות  חוקי  אלהים  ומשפטיו  מצד .  לבםושהם  חביבים  שנבראו  בצלם  להורות  נתן  ב

. י"לכן  מוטל  עליו  לעשות  רצון  קונו  כפירש.  ם  דהואיל  שחבבו  לבראו  בצלמו"אשר  הוא  צוה  כדברי  הרמב
. פ  שיש  כמה  מקראות  הקודמים  אליו  שנאמר  נעשה  אדם  בצלמנו"אע.  והשתא  אתי  שפיר  דנקט  להך  קרא

י  בטעם "לכך  הביא  לזה  הכתוב  שכן  אמרו  הש.  ות  שנצטוו  בהםאבל  זה  המקרא  הוא  שנאמר  גבי  המצ
ע  דבריו "ולבני  נח  אמר  ר.  המצוה  אשר  צוה  אותם  כי  בצלם  אלהים  עשה  את  האדם  ולבני  נח  נאמר  הכתוב

ואילו  גבי  בנים .  וחסר  הנסמך  שהוא  אלהים  הנאמר  בכתוב.  ואתי  נמי  שפיר  שאמר  שנברא  בצלם.  הללו
כ  מדברי  התוכחה  להוכיחם  ולומר  שהם  נבראו  בצלם "נו  טעמא  שזו  גוהיי.  אמר  שנקראו  בנים  למקום

ובאיזה  צלם  נבראו  בצלם  אלהים  כאומר  שהבריאה  היתה  בצלם  אלהים  אבל  הואיל  ואינם  מקיימים  מצותיו 
 .הנה הם חסרים מתואר צלם אלהים. פ שאם מקיימים אינם מקיימים מפני אשר צוה אותם אלהים"ואע

 
8.5)  Неевреи занимают одно из самых низких мест во вселенской иерархии. 

Они вообще не существовали бы, если бы Адам и Ева не согрешили в 
раю. 

 
 :  בענין ישראל ואומות העולם- חלק ב פרק ד -'  ספר דרך ה-ל"רמח. א
בע האנושי נראה היותם שמצד ט, הוא ענין ישראל ואומות העולם' מן הענינים העמוקים שבהנהגתו ית. א

 …. ומצד עניני התורה הם שונים שינוי גדול ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי, שוים באמת
אבל כולן  בבחינת האנושיות , כל אחת מהן במדריגה ידועה, ואז נתחלק העולם לשבעים אומות. ... ג

 …וישראל בבחינת האנושיות בעילויו , בשפלותו
אבל היתה הגזירה שישארו במדריגה השפלה , להאביד את האומות האלהואולם לא היתה הגזירה . ו

. והוא בחטאו גרם לו שימצא, ר"והוא מין אנושיות שהיה ראוי שלא ימצא אלו לא חטא אדה, שזכרנו
ה שיהיה להם מעין מה שראוי "רצה הקב, פ שהיא שפלה"אע, אנושיות' ואמנם כיון שיש בהם בחי

פ שאין מדריגתה מדריגת "אע, היה להם נשמה כעין נשמות בני ישראלוהיינו שי, לאנושיות האמיתי
 .נשמות ישראל אלא שפלה מהם הרבה
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Приложение: отношение иудаизма к нееврею, 
имеющему статус гер тошав 

 
Понятие гер тошав (далее ГТ) имеет огромное значение для этической теории 

современного ортодоксального иудаизма. Именно при его посредстве еврейские 
теологи пытаются преодолеть моральные трудности, связанные с проблематичным 
отношением иудаизма к иноверцам. 

Чтобы проанализировать проблему отношения иудаизма к ГТ, необходимо 
уяснить теоретический и исторический смыслы этого понятия и установить, к чему 
оно относится сегодня. Вспомним: на иврите гер тошав означает жилец-поселенец. 
У этого понятия двойной смысл: оно обозначает, с одной стороны, чужака, 
пришедшего из внешнего мира в еврейский и потому жильца (а не хозяина), а с 
другой – поселенца, т.е. не гостя, а человека, решившего осесть в еврейском мире и 
принять его законы. 

Исторически термин ГТ обозначал лояльного чужака, законно проживавшего 
на территории, контролируемой иудейскими властями. В период Царств этот 
термин имел не религиозное, а чисто правовое значение, определял статус 
легализованного чужака. Термин ГТ приобрел религиозный смысл лишь во 
времена, когда евреи проживали в космополитических империях – причем 
одновременно в двух вариантах. 

Первый из них был предопределен политическим развитием поствавилонской 
Иудеи. Как известно, персидские и эллинистические монархи предоставили Иудее 
– как и другим покоренным провинциям – религиозное, иерократическое, а не 
обычное политическое самоуправление. В его рамках иудеи получили возможность 
до определенной степени предписывать свои религиозные взгляды проживавшим 
рядом иноверцам. Это не означает, что они могли насильственно обращать 
неевреев в иудаизм; однако культовый приоритет иудаизма, Иерусалимского храма 
и иудейского священства стал политической реальностью на территории Иудеи. 
Местным неевреям пришлось определить свое отношение к введенному имперским 
законом господствующему культу. Отвергшее это культ большинство оказалось в 
естественной оппозиции иерусалимским властям. Определенное меньшинство 
прилепилось к государственной религии и приняло иудаизм. Немалое число 
неевреев предпочло третий путь, путь ГТ –  отказ от открытого исповедания других 
религий без того, чтобы принять иудаизм. Такое компромиссное решение давало 
нееврею, не желавшему полностью рвать с собственной традицией, возможность 
жить в иудейском обществе, не будучи отторгаемым им. В результате в стране 
появилась прослойка отчасти иудаизированных неевреев – по существу, ГТ, то 
есть неевреев, отказавшихся от открытой принадлежности к другим 
систематических культам и признавших иудаизм господствующей 
территориальной религией – без того, чтобы принять ее ритуалы. 

Другая ипостась понятия ГТ происходит, разумеется, из второй формы 
еврейского существования – из еврейской эллинистической диаспоры. 
Эллинистический мир переживал в в последние два столетия до н.э.  –  первом веке 
н.э. одновременно интеллектуальный подъем и религиозный кризис, вызванный 
вырождением старых языческих культов, поэтому иудейский религиозный опыт 
представлял для него большой интерес. Известно, что «иудействование» было в 
моде по всему Средиземноморью. Значительное число неевреев на пространстве от 
Гибралтара до Тигра приняло иудаизм. Еще большее их количество оказалось в том 
или ином смысле под иудейским религиозным влиянием. Таким образом, в 
диаспоре с евреями соседствовали и неевреи, добровольно принявшие некоторые 
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из иудейских религиозных правил, прежде всего – отказ от почитания зримых 
богов и идею субботнего отдыха, но не перешедшие в иудаизм. Они и стали ГТ 
второго типа. 

Необходимо отметить, что ГТ Иудеи отличались от ГТ диаспоры. Если в Иудее 
связь ГТ с иудаизмом обусловливалась, прежде всего, их прагматическими 
интересами, то в диаспоре ее главным мотивом были духовные поиски 
эллинистического мира. Если в Иудее в ГТ шли простые люди, искавшие комфорта, 
то в диаспоре в их ряды вступали и выходцы из знатных семей. Талмудические 
легенды о знатнейших иноверцах, принявших иудаизм, возникли не на пустом 
месте – и не на палестинской почве. 

Так или иначе, ГТ в эпоху Второго храма – это «иудействующий» нееврей, по 
той или иной причине не принявший иудаизм. Едва ли это «звание» присваивалось 
в ходе формальной процедуры или по четким критериям. В каких-то случаях ГТ, 
вероятно, мог быть объявлен законченный язычник, оказавший незабываемые 
услуги еврейской общине (так объявляем мы сегодня «праведниками народов 
мира» – один из синонимов ГТ по Маймониду – людей всех вероисповеданий, 
помогавших евреям в годы второй мировой войны). Однако обычно от ГТ 
требовали религиозной манифестации – чаще всего, признания иудейского Бога 
более возвышенным, нежели боги других народов. Такой ГТ допускался в 
еврейское общество – не на равных правах, но все-таки как существо, 
превосходящее прочих нееврейских смертных. Отсюда, видимо, и взялось «мягкое» 
определение ГТ, сохраненное Талмудом: ГТ – это всякий нееврей, отрекшийся от 
идолопоклонства. 

Раввинистический переворот радикально изменил смысл понятия ГТ. Оно 
было объявлено (а) ныне недействительным (имевшим смысл лишь во времена, 
когда действовали законы ювеля), (б) по некоторым мнениям, теоретически (если 
бы законы ювеля действовали) применимым к группам людей, никогда не 
сосуществовавших с евреями. В результате понятие ГТ из реальной социальной 
категории превратилось в инструмент теоретического анализа, служивший 
еврейским теоретикам на протяжении двух тысячелетий. 

Талмуд в конце концов определил ГТ как нееврея, который во времена ювеля 
последовательно исполняет 7 заповедей, предписанных Богом сыновьям Ноя. При 
этом некоторые из мудрецов полагали, что ГТ должен выполнить одну-
единственную заповедь – отречься от идолопоклонства, другие – что следует 
исполнять еще две (дополнительные) заповеди, третьи – что необходимо исполнять 
все семь. Социальное происхождение термина напоминает о себе в рассуждениях 
мудрецов, требовавших чтобы ГТ заявил о решении исполнять эти заповеди в 
еврейском суде или объявил, что отказ от идолопоклонства означает и признание 
приоритета иудаизма перед другими религиями (действия невозможные там, где 
нет еврейских общин и неизвестно еврейское учение, главное, никогда не 
совершавшиеся ни одной реальной группой неиудаизированных иноверцев). Таким 
образом, в талмудические времена возникло следующее противоречие: мудрецы 
обсуждали, достоин ли тот или иной класс иноверцев статуса ГТ, какие привилегии 
положены ГТ в сравнении с прочими иноверцами; в то же время само явление ГТ 
стало анахронизмом – этот статус ни к кому не мог практически относиться. 

Ситуация изменилась только в т.н. эру ришоним. Именно тогда встал вопрос о 
применимости понятия ГТ к целым народам и религиозным группам, никак в нем 
не заинтересованным. По существу, еврейская мысль впервые задалась такими 
вопросами: (а) с какими группами иноверцев еврею дозволительно вступать в 
добровольный контакт, (б) каким группам иноверцев евреи должны, по 
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возможности, наносить вред, а каким нет, (в) можно ли с точки зрения иудаизма 
говорить об изменении к лучшему [коллективных] нееврейских моральных норм. 

Некоторые из ришоним построили на базе талмудической новую теорию ГТ, 
приспособленную к эпохе расцвета мировых религий. Эти относительно 
либеральные теоретики ввели следующие аксиомы: (а) отныне во главу угла 
следует ставить не религиозные обычаи иноверца или даже коллектива, к которому 
он принадлежит, а теологию конфессии, которую этот коллектив исповедует, (б) 
отношения евреев с иными народами должны находиться в прямой зависимости от 
этой теологии. Естественно, в еврейском мире разгорелась дискуссия о сути 
христианства и ислама. Большинство еврейских мудрецов – включая и тех, кто не 
принял новую теорию ГТ – квалифицировали христианство как идолопоклонство, а 
ислам – как дозволенный монотеизм. Меньшинство делало христианству поблажку, 
объявляя эту религию подпорченным монотеизмом; такой сорт монотеизма был 
заведомо запрещен еврею, но, возможно, не губил душу нееврея. 

Естественно было ожидать, что еврейские мудрецы промульгируют добрые 
отношения с мусульманами и, отчасти, с христианами – в духе древних 
установлений о ГТ. С другой стороны, народы, оставшиеся идолопоклонниками, 
резонно было объявить врагами, запрещая самое общение с ними. Однако на деле 
произошло обратное. Еврейские мудрецы прокляли и христиан, и мусульман, 
запретили с ними сближаться без крайней нужды; в то же время они даже не 
поставили вопрос о запрете контактов (например, торговых) с заведомыми 
идолопоклонниками. 

В то же время ряд еврейских мудрецов, развивавших еврейскую апологетику, 
констатировали (в своих апологетических сочинениях скорее, нежели в 
галахических), что неевреи-монотеисты не должны подвергаться тотальной 
имущественной дискриминации, что евреям дозволено лечить их и помогать им, 
вступать с ними в деловые отношения – как если бы они имели статус ГТ. 

Необходимо отметить важное нововведение, сделанное еврейским теоретиком 
XII-XIV веков Меири (המאירי), который, отчасти в дискуссионно-апологетических 
целях, ввел новое теоретическое обобщение, удобное для современных 
социологических рассуждений. Он постановил, что все народы, принявшие 
«нормальную религию», которая «упорядочивает моральную сторону их 
существования», должны, в отличие от прочих идолопоклонников, получить статус, 
сильно напоминающий статус ГТ. Не совсем ясно, удовольствовался ли бы Меири 
декларацией о «моральном порядке», или этот порядок должен быть осуществлен 
на деле, равно как и что произойдет, если народ сумеет навести «моральный 
порядок», оставаясь идолопоклонником. Однако его теория представляла собой 
колоссальное новшество6: мало того, что и христиане, и мусульмане оказались 
вполне достойными неевреями независимо от тонкостей их теологии – под 
определение Меири автоматически подпадают не названные им народы, у 
которых обнаружится более или менее «нормальная религия» – все они почти ГТ. 

Итак, в Средние века понятие ГТ возродилось в работах некоторых еврейских 
мудрецов, очертив дополнительные права, предоставляемые иудаизмом 
монотеистам в сравнении с идопоклонниками. Эти еврейские теологи создали 
новый коллективный статус нееврея, не подлежащего преследованию и 
заслуживающего сносного обращения – хотя и не равноправия. Вопрос о том, 

                                                 
6 Не оцененное еврейским религиозным миром. Труды Меири были практически забыты и в течение 
600 лет ими практически никто не интересовался. Интерес к ним возобновился – по совершенно 
понятным причинам – только в прошлом веке.  
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каковы в точности права этого нового ГТ (далее НГТ), не был достаточно 
разработан. 

Вопрос о том, кто из неевреев может быть объявлен НГТ, кто заведомо им не 
является, а кто «завис» в неопределенном промежуточном статусе, не является 
чисто теоретическим – это еще и политический вопрос. Поскольку введение 
понятия НГТ облегчает положение евреев, желающих общаться с определенными 
категориями неевреев, в значительно большей степени, нежели положение самих 
неевреев, его используют достаточно широко и гибко – но почти всегда без далеко 
идущих обязательств. Так, многие ортодоксальные еврейские общины полагают 
большинство современных европейцев и американцев НГТ – и в то же время 
обязывают своих членов чуждаться их, избегать их общества. Таким образом 
предоставление статуса НГТ – это скорее дозволение евреям свободно устраивать 
свои дела в современном обществе, нежели предоставление неевреям реальных 
прав. 

Заметим в заключение, что хотя mainstream ортодоксального иудаизма нередко 
распространяет определение НГТ на большинство современных христиан и 
мусульман, попытки «натянуть» его на подавляющую часть населения третьего 
мира пока что успехом не увенчались. 

 
* * * 

 
Следует иметь в виду, что настоящий статус ГТ (тот, о котором говорит 

Галаха), по мнению подавляющего большинства еврейских авторитетов, не может 
быть присвоен сегодня ни одному нееврею. Он неизмеримо выше, нежели любой 
возможный статус сегодняшнего нееврея, не принявшего все без исключения 
догмы иудаизма. Реальный статус нееврея в Галахе значительно ниже, чем статус 
ГТ. Соответственно, приведенная нами галахическая сумма, иллюстрирующая 
юридический статус ГТ, не отражает в полном объеме дискриминацию НГТ 
современным галахическим иудаизмом, ибо описывает не столько нынешние 
действительные отношения с неевреями-монотеистами, сколько их древний 
идеальный социальный прообраз. По-просту, даже самый праведный нынешний 
нееврей – отнюдь не гер тошав Талмуда, о благополучии которого каждый еврей 
обязан до некоторой степени заботиться. Внимательный читатель  должен иметь 
это в виду – в противном случае он неизбежно столкнется с анахронизмами и 
смысловыми натяжками. 
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Сумма галахических утверждений, иллюстрирующих 

отношение иудаизма к ГТ7

 
1) Убийство ГТ, запрещено (как, в принципе, и убийство любого нееврея без 

суда, во всяком случае, в мирное время), однако еврей, убивший ГТ (даже в 
мирное время и даже преднамеренно) не может быть приговорен к смертной 
казни, а по некоторым мнениям, вообще не может быть наказан 
человеческим судом. В то же время ГТ, убивший еврея даже 
непреднамеренно, должен быть приговорен к смертной казни. 

 
2) По мнению большинства авторитетов, еврею запрещается нарушать 

субботние запреты для спасения жизни ГТ иначе как в случае, когда 
неоказание помощи ГТ может вызвать враждебность к евреям. 

 
3) Во всех ситуациях, когда возникает вопрос о спасении жизни еврея ценой 

жизни ГТ, жизнь ГТ приносится в жертву. Это относится, в частности, даже 
к случаю, когда еврей – нарушитель закона угрожает жизни ни в чем не 
повинного ГТ – и при таких обстоятельствах запрещено спасать жизнь ГТ 
ценой жизни еврея. 

 
4) По мнению некоторых авторитетов, еврей не обязан компенсировать ГТ 

убыток, понесенный последним ввиду низкого качества или завышенной 
цены товара, купленного у еврея, хотя еврею в сходном случае такая 
компенсация полагается – в том числе, и от ГТ. 

 
5) Согласно большинству авторитетных мнений, еврею запрещается 

потреблять некоторые пищевые продукты, произведенные ГТ. 
 
6) Согласно большинству авторитетных мнений, в рамках всех видов своей 

деловой активности еврей обязан оказывать предпочтение другому еврею 
перед ГТ, даже если при этом он несет определенные материальные потери. 

 
7) Согласно многим авторитетным мнениям, запрещается предоставлять ГТ 

беспроцентные ссуды. 
 

8) Запрещается задерживать выплату зарплаты ГТ, однако это запрещение 
является менее строгим, нежели аналогичное запрещение, относящееся к 
еврею. 

 
9) ГТ не может занимать какой бы то ни было пост, дающий ему реальную 

исполнительную власть над евреями, в том числе, не может стать судьей в 
еврейском суде.  

 
10)  ГТ не рассматривается еврейским судом как дееспособный свидетель. 

 

                                                 
7 Все галахические утверждения, приведенные ниже, являются непосредственной переработкой 
предыдущих глав данного исследования.  
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11) В отличие от еврея, ГТ может быть приговорен еврейским судом к 
смертной казни в ходе чрезвычайно простой судебной  процедуры. 
Смертный приговор ГТ может вынести один-единственный судья, 
основываясь на показаниях одного-единственного свидетеля, даже если 
этот свидетель – родственник судьи или потерпевшего, причем без того, 
чтобы ГТ был предварительно предупрежден о серьезности совершаемого 
им проступка. 
 

12) По некоторым мнениям, если животное, принадлежащее еврею, наносит 
ущерб собственности ГТ, еврей не обязан ГТ какой-либо компенсацией. 
Однако если животное, принадлежащее ГТ, наносит ущерб собственности 
еврея, ГТ обязан полностью компенсировать еврею понесенный ущерб. 

 
13) ГТ, который совершает ограбление (безотносительно к тому, кого он грабит 

– еврея или нееврея), должен быть приговорен к смертной казни. Еврей, 
совершивший ограбление, ни в каком случае не может приговорен быть к 
смертной казни. 
 

14) ГТ, похититивший еврея, может быть приговорен к смертной казни. Еврей, 
похитивший нееврея, к смертной казни быть приговорен не может. 
 

15) ГТ запрещено соблюдать субботние заповеди (то есть отдыхать в субботу). 
Он не имеет права установить для себя собственный религиозный 
праздник или религиозный день отдыха. Нарушающий этот запрет 
приговаривается к телесному наказанию (по некоторому мнению – даже к 
смертной казни). Существует мнение, согласно которому ГТ не имеет права 
даже установить для себя секулярный день отдыха или просто 
преднамеренно отдыхать в течение целого дня.  
 

16) ГТ запрещается изучать еврейское учение. Нарушение этого запрета 
карается телесным наказанием. 
 

17) Запрещение ненавидеть (другого человека) относится исключительно к 
евреям. Еврей имеет право ненавидеть ГТ. 
 

18) Еврей не должен скорбеть (в частности, справлять ритуальный недельный 
траур) даже по своим ближайшим родственникам-ГТ, в том числе братьям 
и сестрам (сыновьям и дочерям своего отца от нееврейки), сыновьям или 
дочерям (собственным детям от нееврейки). 

 
19) Евреи – полноценные, совершенные человеческие существа; неевреи, в том 

числе – ГТ, хотя и люди, однако неполноценные и несовершенные. 
Различие между евреями и неевреями, включая ГТ, подобно различию 
между душой и телом или между людьми и животными. 
 

20) Различие между душой еврея и душой ГТ больше, глубже и значительнее, 
чем различие между душой животного и человеческой душой, ибо 
последнее различие имеет лишь количественный характер, а первое – 
качественный. 
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21) Евреи имеют две души; их земная душа соединяет в себе хорошее и дурное, 
добро и зло, в то время, как их вторая душа идеально чиста и является 
интегральной частью Всевышнего. Неевреи, в том числе, ГТ, имеют лишь 
одну душу, и она происходит из сферы, которая вся – зло. Земная душа 
евреев происходит из той же сферы, что и души чистых животных; земная 
душа нееврея, включая ГТ, происходит из той же сферы, что и души 
нечистых животных. 
 

22) Согласно некоторым мнениям, одни лишь евреи сотворены по образу и 
подобию Божьему. 

 
23) Неевреи, включая ГТ, занимают одно из самых низких мест во вселенской 

иерархии. Они вообще не существовали бы, если бы Адам и Ева не 
согрешили в раю. 
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