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  האיסורגדר  – ם'הגויי חוקות'
דהיינו 'ולא תלכו בחוקות הגוי', ( כג ,כאסור מן התורה ללכת בחוקות הגויים, שנאמר )ויקרא 

 . 1להיות מובדל מהםעלינו  חובהשלא להדמות להם במלבוש ושאר מעשים, אלא 

בודה זרהע העובדיםדעות שאיסור זה נאמר רק בגויים  נםיש
איסור לרוב הדעות נאמר  מנםא .2

 . 3המוסלמיםמו כ ,כללזה בכל הגויים, גם אלו שאינם עובדים ע"ז 

, וקבלה ביד החכמים באלו דתם לשםשייך רק בדברים שנהגו הגויים  זה איסורש אומרים כי י
על כל דבר שמיוחד  חלהאיסור אך לדעת רוב הראשונים,  .4דברים מדובר, ואין להוסיף עליהם

 . 5ישראל להיות שונה ונבדל מהםיש לשלהם, 

                                                           
ט(: "ובחקותיהם לא תלכו, וכי מה הניח הכתוב שלא אמרו, והלא כבר נאמר לא ימצא בך מעביר  ,תורת כהנים )אחרי יג (1

כגון תיאטריות וקרקסאות  להם החקוקין בדברים שלהן בנימוסות תלכו שלאבנו . . ומה ת"ל ובחוקותיהם לא תלכו 
והאסטריות. ר"מ אומר אלו דרכי האמורי שמנו חכמים. ר' יהודה בין בתירה אומר שלא תנחור ושלא תגדל ציצית ושלא 

 תספור קומי שפה". 

 ולא במלבוש לא, להן מדמין ולאסהמ"צ ל"ת ל(: "אין הולכין בחקות העובדי כוכבים,  ;א ,יא בודה זרהרמב"ם )עוב

, שנאמר 'ולא תלכו בחקות הגויים', ונאמר 'ובחוקותיהם לא תלכו' ונאמר 'השמר לך פן תנקש אחריהם', ב"ווכי, בשער
וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא  מהן מובדל הישראל יהיה אלאהכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן. 

 מובדל מהן במדעו ובדעותיו". 

בחוקות האמורי, וכן בחוקות הגויים, שנאמר 'ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח חינוך )מצוה רסב(: "שלא ללכת וב
 . מפניכם, והוא הדין לכל שאר הגוים . . וענין המצוה הוא שלא נתנהג כהם במלבושינו ועניננו"

יראים  (;ן גלאוי)סמ"ג  (;ל"ת יב)רס"ג הסהמ"צ ל (;לאוין שבמלקות סי' נט ס)בה"ג ראה ראשונים: כמה וכן הוא בעוד 
 . (סי' שיג)השלם 

א(: "אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להם, ולא יבלש מלבוש המיוחד  ,ונפסק להלכה בשו"ע )יו"ד קעח
 להם ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצית ראשם ולא יגלח השער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע". 

 ועובדין השם מאחרי סרים שהם מפניחינוך )שם(: "שלא ללכת בחוקות האמורי . . והוא הדין לכל שאר הגוים, כי הענין  (2

 ". זרה עבודה

צג(: "ואע"פ שלא היו עושין זה אלא לשם עבודה זרה כמו שפירש רש"י ז"ל בסוטה, ואומה זו אינה עובדת  ,תשב"ץ )ג (3
רים להתרחק מהם, ויהיו ניכרין בתגלחותיהם, וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך עבודה זרה, מ"מ ראויים ישראל הכש

מעאלים אינן עובדים ש: "שאלת מהו לשחוט לישמעאלים פסחם ולאכול ממנו. תשובה: הי(קלג)שם ועוד כתב ה'". 
. . וגם מפני   עבודה זרה שיהיה תקרובת שלהם זבחי מתים . . אבל כבש פסחם נראה שאסור ישראל לשחוט אותו לפי

 תלכו לא' משוםשהם צריכים לשחוט בהמתם לפנות אל הדרום, אפילו שלא ביום אידם, השוחט להם הוא חייב מלקות 

. והרשב"א ז"ל כתב בתשובה, שראוי לגעור במי ששוחט במזבח כמנהג הישמעאלים'". ]וכוונתו לדברי הגוים בחוקות
 . הרשב"א דלהלן[

לשחוט  ישמעאלים של ומנהגםשמה(: "שאלת עוד בענין טבח ישראל ומקולי ישמעאלים  ,וכן נראה משו"ת הרשב"א )א
לעולם כנגד המזרח וכן בכל העבודות שלהם מחזירין פניהם לרוח מזרח וקורין לו אל קבלה והם מחשבין דבר זה לדברי 

בלה כחוקותם. וכשמעי רוח שלהם תועלת, וכשיבא הישראל לשחוט לא יניחוהו לשחוט אלא אם כן ישחוט לצד האל ק
 ולבטל לגעור ראוי וכן, שמנעת חילך יישר: תשובה. .  הגוים בחוקות תלכו לא משום בזה שיש די שאין לפיהדבר חרה לי 

 ". המנהג

"עוד שאלת להודיעך על מנהג רע שעושין בארץ ההיא, לצאת לבית החיים כל שבעה ימי  קנח(: ,ריב"ש )אהשו"ת וב
, ואמרת להם שהוא אסור. תשובה: אף אם אמרו ז"ל שהאבל שבת ראשונה אינו מהישמעאליםנהג אבלות . . ולקחו זה המ

 אסור שיהא חוקה זו אין, הישמעאלים כל שעושין מפני ואםיוצא מפתח ביתו . . מ"מ יש מנהגות חלוקים בארצות בזה . . 

 ". 'תלכו לא ובחוקותיהם' משום

"וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. פירוש: אפילו אינן  יראים )פח(: (4
, הזהירה תורה עליהן. וחכמים פירשו מה המעשים שהורגלו לעשות כן לשם תורה שלהןעבירות אלא מעשים וחוקות 
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