Current Jewish Questions
Chukkat Hagoy
Katz, David. "Synagogue weddings" Journal of Halacha and Contemporary Society 18 Fall 1989 p. 52
The Chatam Sofer is understood as prohibiting marrying inside a synagogue because of two reasons: 1) The
custom of marrying outside should be maintained because of the blessings associated with it (this would be a
reason not to hold the wedding ceremony indoors at all, not only in a synagogue). 2) Marrying inside a
synagogue should be forbidden because it seems to be an imitation of Gentile customs chukot hagoyim,
which may involve an issur d'oraita.
I. Biblical Warnings
1. Lev 20:22-24
22 “‘Keep all my decrees and laws and follow them, so
that the land where I am bringing you to live may not
vomit you out. 23 You must not live according to the
customs of the nations I am going to drive out before
you. Because they did all these things, I abhorred them.
24 But I said to you, “You will possess their land; I will
give it to you as an inheritance, a land flowing with
milk and honey.” I am the LORD your God, who has
set you apart from the nations.
2. Lev. 18:1-5
1 The LORD said to Moses, 2 “Speak to the Israelites
and say to them: ‘I am the LORD your God. 3 You
must not do as they do in Egypt, where you used to
live, and you must not do as they do in the land of
Canaan, where I am bringing you. Do not follow their
practices. 4 You must obey my laws and be careful to
follow my decrees. I am the LORD your God. 5 Keep
my decrees and laws, for the person who obeys them
will live by them. I am the LORD.
3. Deut. 12:30
And after they have been destroyed before you, be
careful not to be ensnared by inquiring about their
gods, saying, “How do these nations serve their gods?
We will do the same.”
4. II Kings 17:7-13
7 All this took place because the Israelites had sinned
against the LORD their God, who had brought them
up out of Egypt from under the power of Pharaoh
king of Egypt. They worshiped other gods 8 and
followed the practices of the nations the LORD had
driven out before them, as well as the practices that the
kings of Israel had introduced. 9 The Israelites secretly
did things against the LORD their God that were not
right. From watchtower to fortified city they built
themselves high places in all their towns. 10 They set
up sacred stones and Asherah poles on every high hill
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ויקרא כ
ּושמַ ְׁר ֶּתם אֶּ ת כָּל חֻ קֹּתַ י וְׁ ֶּאת כָּל ִמ ְׁשפָּ טַ י וַ ע ֲִשיתֶּ ם
ְׁ )(כב
ָארץ אֲ ֶּשר אֲ נִי מֵ בִ יא אֶּ ְׁתכֶּם
ֶּ ָּאֹּתָּ ם וְׁ ֹלא תָּ ִקיא אֶּ ְׁתכֶּם ה
 (כג) וְׁ ֹלא תֵ לְׁ כּו בְׁ חֻ קֹּת הַ ּגוֹּי אֲ ֶּשר אֲ נִי:ָּשמָּ ה ל ֶָּּשבֶּ ת בָּ ּה
) (כד:ְׁמ ַשלֵחַ ִמפְׁ נֵיכֶּם כִ י אֶּ ת כָּל אֵ לֶּה עָּ שּו וָּ ָאקֻ ץ בָּ ם
ַאדמָּ תָּ ם וַ אֲ נִי אֶּ ְׁת ֶּננָּה ָּלכֶּם
ְׁ וָּ אֹּמַ ר ָּלכֶּם אַ ֶּתם ִת ְׁירשּו אֶּ ת
ּודבָּ ש אֲ נִי יְׁ קֹּוָּ ק אֱ ֹלהֵ יכֶּם
ְׁ ל ֶָּּר ֶּשת אֹּתָּ ּה אֶּ ֶּרץ זָּ בַ ת חָּ לָּב
:אֲ ֶּשר ִהבְׁ ַדלְׁ ִתי אֶּ ְׁתכֶּם ִמן הָּ עַ ִמים

 ויקרא יח.2
 (ב) ַדבֵ ר אֶּ ל בְׁ נֵי:(א) וַ יְׁ ַדבֵ ר יְׁ קֹּוָּ ק אֶּ ל מ ֶֹּּשה לֵאמֹּר
 (ג) כְׁ מַ ע ֲֵשה:יִ ְׁש ָּראֵ ל וְׁ ָאמַ ְׁר ָּת אֲ לֵהֶּ ם אֲ נִי יְׁ קֹּוָּ ק אֱ ֹלהֵ יכֶּם
אֶּ ֶּרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם אֲ ֶּשר יְׁ ַשבְׁ ֶּתם בָּ ּה ֹלא תַ עֲשּו ּוכְׁ מַ ע ֲֵשה אֶּ ֶּרץ
כְׁ נַעַ ן אֲ ֶּשר אֲ נִי מֵ בִ יא אֶּ ְׁתכֶּם ָּש ָּמה ֹלא תַ עֲשּו ּובְׁ חֻ קֹּתֵ יהֶּ ם
 (ד) אֶּ ת ִמ ְׁשפָּ טַ י ַתעֲשּו וְׁ אֶּ ת חֻ קֹּתַ י ִת ְׁש ְׁמרּו:ֹלא תֵ לֵכּו
ּושמַ ְׁר ֶּתם אֶּ ת חֻ קֹּתַ י
ְׁ ) (ה:ָּל ֶּלכֶּת בָּ הֶּ ם אֲ נִי יְׁ קֹּוָּ ק אֱ ֹלהֵ יכֶּם
ָאדם וָּ חַ י בָּ הֶּ ם אֲ נִי
ָּ ָּוְׁ אֶּ ת ִמ ְׁשפָּ טַ י אֲ ֶּשר ַיע ֲֶּשה אֹּתָּ ם ה
:יְׁ קֹּוָּ ק

 דברים יב.3
(ל) ִה ָּשמֶּ ר לְׁ ָך פֶּ ן ִתנ ֵָּקש ַאחֲ ֵריהֶּ ם ַאחֲ ֵרי ִה ָּש ְׁמ ָּדם ִמפָּ נֶּיָך
ּופֶּ ן ִת ְׁדרֹּש לֵאֹלהֵ יהֶּ ם לֵאמֹּר אֵ יכָּה יַעַ בְׁ דּו הַ ּגוֹּיִ ם הָּ אֵ לֶּה
:אֶּ ת אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם וְׁ אֶּ ע ֱֶּשה כֵן ּגַם ָאנִי
 מלכים ב יז.4
(ז) וַ יְׁ ִהי כִ י חָּ ְׁטאּו בְׁ נֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל לַיקֹּוָּ ק אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם הַ מַ ֲעלֶּה
אֹּתָּ ם מֵ אֶּ ֶּרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם ִמ ַתחַ ת יַד פַ ְׁרעֹּה מֶּ לְֶּך ִמ ְׁצ ָּריִ ם
 (ח) וַ יֵלְׁכּו בְׁ חֻ קוֹּת הַ ּגוֹּיִ ם אֲ ֶּשר:ֹלהים אֲ חֵ ִרים
ִ ֱוַ יִ ְׁיראּו א
:הו ִֹּריש יְׁ קֹּוָּ ק ִמפְׁ נֵי בְׁ נֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל ּומַ לְׁ כֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל אֲ ֶּשר עָּ שּו
(ט) וַ יְׁ חַ פְׁ אּו בְׁ נֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל ְׁדבָּ ִרים אֲ ֶּשר ֹלא כֵן עַ ל יְׁ קֹּוָּ ק
אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם וַ יִ בְׁ נּו לָּהֶּ ם בָּ מוֹּת בְׁ כָּל עָּ ֵריהֶּ ם ִמ ִמגְׁ ַדל נו ְֹּׁצ ִרים
 (י) וַ י ִַצבּו לָּהֶּ ם מַ צֵ בוֹּת וַ אֲ ֵש ִרים עַ ל כָּל:עַ ד עִ יר ִמבְׁ צָּ ר
 (יא) וַ יְׁ ַק ְׁטרּו ָּשם בְׁ כָּל:ּגִ בְׁ עָּ ה גְׁ בֹּהָּ ה וְׁ תַ חַ ת כָּל עֵ ץ ַר ֲענָּן
בָּ מוֹּת ַכּגוֹּיִ ם אֲ ֶּשר הֶּ גְׁ לָּה יְׁ קֹּוָּ ק ִמפְׁ נֵיהֶּ ם וַ ַיעֲשּו ְׁדבָּ ִרים
 (יב) וַ יַעַ בְׁ דּו הַ ּגִ לֻלִ ים אֲ ֶּשר:ָּרעִ ים לְׁ הַ כְׁ עִ יס אֶּ ת יְׁ קֹּוָּ ק
 (יג) וַ יָּעַ ד:ָאמַ ר יְׁ קֹּוָּ ק לָּהֶּ ם ֹלא תַ עֲשּו אֶּ ת הַ ָּדבָּ ר הַ זֶּ ה
יהּודה בְׁ יַד כָּל נביאו נְׁבִ יאֵ י כָּל חֹּזֶּ ה
ָּ
ִיְׁ קֹּוָּ ק בְׁ יִ ְׁש ָּראֵ ל ּוב
לֵאמֹּר שֻ בּו ִמ ַד ְׁרכֵיכֶּם הָּ ָּרעִ ים וְׁ ִש ְׁמרּו ִמ ְׁצוֹּתַ י חֻ קוֹּתַ י כְׁ כָּל
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and under every spreading tree. 11 At every high place
they burned incense, as the nations whom the LORD
had driven out before them had done. They did wicked
things that aroused the LORD’s anger. 12 They
worshiped idols, though the LORD had said, “You
shall not do this.” 13 The LORD warned Israel and
Judah through all his prophets and seers: “Turn from
your evil ways. Observe my commands and decrees, in
accordance with the entire Law that I commanded
your ancestors to obey and that I delivered to you
through my servants the prophets.”
II. Rabbinic Sources
5. Sifra Achrai Mot 9:8
"Or like the ways of Egypt and the ways of the land of
Canaan you shall not do" – Perhaps this means do not
build houses or plant trees as they do. Thus it means
to say "in their statutes do not follow" – this was only
said regarding their statutes which were established for
them, for their fathers, and their grandfathers. And
what would they do? A man would marry a man, a
woman [would marry] a woman, a man would marry a
woman and her daughter, and a woman would marry
two men. Thus the Torah says, "in their statutes do
not follow."
6. Sifra Achrei Mot 9:9
"In their statutes do not follow" – and what does this
verse state which was not said previously. Was it not
already stated, "Let no one be found among you who
sacrifices their son or daughter in the fire, who
practices divination or sorcery, interprets omens,
engages in witchcraft" (Deut. 18:10). And what does
the Torah come to teach in saying "in their statutes to
not follow"? To not follow in their social manners such
as theaters, circuses, and astrology. R. Meir says these
are the way of the Amorites which were enumerated by
the Sages…
7a. M. Avoda Zara 1:3
These are the festivities of the idolaters: Kalenda, [The
Roman New Year which was observed as a day of
rejoicing.] Saturnalia, [A Roman festival beginning on
the 17th December and lasting several days. 'Feasting
and revelry and all the mad pursuits of pleasure are the
features which seem to have specially marked this
carnival of antiquity'] Kratesis,[A Roman festival
commemorating the conquest of Eastern Countries]
the anniversary of accession to the throne as well as
[royal] birthdays and anniversaries of deaths. This is R.
Meir's opinion. But the sages say, a death at which
burning [of articles of the dead] takes place is attended
Current Jewish Questions – Chillul Hashem
www.JoshYuter.com

יתי אֶּ ת אֲ בֹּתֵ יכֶּ ם וַ אֲ ֶּשר ָּשל ְַׁח ִתי אֲ לֵיכֶּם
ִ ִהַ תו ָֹּּרה אֲ ֶּשר ִצּו
:יאים
ִ ִבְׁ יַד עֲבָּ ַדי הַ נְׁב

 ספרא אחרי מות פרשה ט.5
(ח) או כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא
 יכול לא יבנו בניינות ולא יטעו נטיעות כמותם,תעשו
 לא אמרתי אלא,תלמוד לומר ובחקותיהם לא תלכו
בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות
אבותיהם ומה היו עושים האיש נושא לאיש והאשה
 האיש נושא אשה ובתה והאשה ניסת לשנים,לאשה
.לכך נאמר ובחקותיהם לא תלכו

 ספרא אחרי מות פרשה ט.6
 וכי מה הניח הכתוב שלא,(ט) ובחקותיהם לא תלכו
 והלא כבר נאמר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו,אמרו
באש וגומר וחובר חבר וגו' ומה תלמוד לומר
ובחוקותיהם לא תלכו שלא תלכו בנימוסות שלהן
בדברים החקוקין להם כגון תיטריות וקרקסאות
 ר"מ אומר אלו דרכי האמורי שמנו,והאסטריות
...חכמים

 משנה עבודה זרה א משנה ג.7
ואלו אידיהן של עכו"ם קלנדא וסטרנורא וקרטסים
ויום גנוסיא של מלכים ויום הלידה ויום המיתה דברי
רבי מאיר וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה שרפה
יש בה ע"ז ושאין בה שרפה אין בה ע"ז יום תגלחת
זקנו ובלוריתו יום שעלה בו מן הים ויום שיצא בו
מבית האסורים ועכו"ם שעשה משתה לבנו אינו אסור
:אלא אותו היום ואותו האיש בלבד
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by idolatry, but where there is not such burning there is
no idolatry.

7b. B. Avoda Zara 11a
THE BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES OF
KINGS DEATHS. [THIS IS R. MEIR'S OPINION.
THE SAGES SAY IDOLATRY ONLY OCCURS AT
A DEATH AT WHICH BURNING OF ARTICLES
TAKES PLACE.] This implies that R. Meir is of
opinion that at every death, whether there is burning of
articles or there is no burning, idol-worship takes place
— consequently, the burning of articles is not an
[idolatrous] cult. From which is to be inferred that the
Rabbis hold that burning [of articles at a funeral] is an
[idolatrous] cult; what then of the following which has
been taught: The burning of articles at a king's [funeral]
is permitted and there is nothing of Amorite usage
about it? Now if it is a cult of idolatry how could such
burning be allowed? Is it not written, and in their
statutes ye shall not walk? — Hence, all agree that
burning is not an idolatrous cult and is merely a mark
of high esteem [for the deceased]; where they differ is
this: R. Meir holds that at every death, whether burning
of articles takes place or does not take place, there is
idol-worship; but the Rabbis hold that a death at which
burning takes place is regarded as important and is
marked by idol-worship, but one at which no burning
takes place is unimportant and is not marked by idolworship.
8a. M. Sanhedrin 7:3
Execution by the sword was performed thus: the
condemned man was decapitated by the sword, as is
done by the civil authorities. R. Judah said: this is a
hideous disfigurement; but his head was laid on a block
and severed with an axe. They replied, no death is
more disfiguring than this.
8b. B. Sanhedrin 52b
It had been taught: R. Judah said to the Sages: I too
know that this is a death of repulsive disfigurement,
but what can I do, seeing that the Torah hath said,
neither shall ye walk in their ordinances? But the
Rabbis maintain: Since Scripture decreed the sword, we
do not imitate them [when using their method]. For if
you will not agree to this, then how about that which
was taught: Pyres may be lit in honor of deceased
kings, and this is not forbidden as being of the 'ways of
the Amorites': but why so? Is it not written, neither
shall ye walk in their ordinances? But because this
burning is referred to in the Bible, as it is written, [But
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ב-א:תלמוד בבלי עבודה זרה יא
 לא שנא: מכלל דר"מ סבר.יום הלידה ויום המיתה
 ולא שנא מיתה שאין בה,מיתה שיש בה שריפה
 שריפה: אלמא, פלחי בה לעבודת כוכבים- שריפה
, שריפה חוקה היא: מכלל דרבנן סברי.לאו חוקה היא
; שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי:והא תניא
ויקרא+ : אנן היכי שרפינן? והכתיב,ואי חוקה היא
 שריפה לאו-  דכ"ע, ובחוקותיהם לא תלכו! אלא+יח
, והכא בהא קמיפלגי, אלא חשיבותא היא,חוקה היא
 ולא שנא, לא שנא מיתה שיש בה שריפה:ר"מ סבר
, פלחי בה לעבודת כוכבים- מיתה שאין בה שריפה
 חשיבא להו-  מיתה שיש בה שריפה:ורבנן סברי
 לא חשיבא ולא פלחי-  ושאין בה שריפה,ופלחי בה
 שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי: גופא.בה
 בשלום תמות+ירמיהו לד+ : שנאמר,האמורי
ובמשרפות אבותיך המלכים וגו'; וכשם ששורפין על
 ומה הם שורפין על, כך שורפין על הנשיאים,המלכים
המלכים? מיטתן וכלי תשמישן; ומעשה שמת ר"ג
. ושרף עליו אונקלוס הגר שבעים מנה צורי,הזקן
 מה הן שורפין עליהם? מיטתן וכלי:והאמרת
 ומידי אחרינא. בשבעים מנה צורי:תשמישן! אימא
 עוקרין על המלכים ואין בו משום דרכי:לא? והתניא
 ובהמה. סוס שרכב עליו:האמורי! אמר רב פפא
, אסור-  עיקור שיש בה טריפה:טהורה לא? והתניא
 ואיזהו עיקור שאין בה, מותר- ושאין בה טריפה
!טריפה? המנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה
. בעגלה המושכת בקרון:תרגמא רב פפא

 משנה סנהדרין ז משנה ג.8
מצות הנהרגים היו מתיזין את ראשו בסייף כדרך
שהמלכות עושה רבי יהודה אומר ניוול הוא זה אלא
מניחין את ראשו על הסדן וקוצץ בקופיץ אמרו לו אין
מיתה מנוולת מזו
ב:תלמוד בבלי סנהדרין נב
 אף אני: אמר להן רבי יהודה לחכמים, תניא.גמרא
 שהרי, אבל מה אעשה,יודע שמיתה מנוולת היא
! ובחקתיהם לא תלכו+ויקרא י"ח+ אמרה תורה
 לא מינייהו קא-  כיון דכתיב סייף באורייתא:ורבנן
 שורפין על: הא דתניא, דאי לא תימא הכי.גמרינן
 היכי שרפינן? והכתיב,המלכים ולא מדרכי האמורי
 כיון דכתיב שריפה,ובחקתיהם לא תלכו! אלא
 ובמשרפות אבותיך+ירמיהו ל"ד+  דכתיב,באורייתא
 כיון דכתיב, והכא נמי. לאו מינייהו קא גמרינן- 'וגו
. לאו מינייהו קא גמרינן- סייף באורייתא
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thou shalt die in peace:] and with the burnings of thy
fathers … [so shall they burn for thee], it is not from
them [the heathens] that we derive the practice. So here
too, since the Torah decreed the sword, it is not from
them [the Romans] that we derive the practice.
9. B. Bava Kama 83a
He who trims the front of his hair in Roman fashion is
acting in the ways of the Amorites.' Abtolmus b.
Reuben however was permitted to cut his hair in the
Gentile fashion as he was in close contact with the
Government.
III. Later Authorities
10. Rambam Laws of Idolatry 11:1
It is forbidden to follow in the statutes of idol
worshippers and to be like them neither in dress
now with one's hair and the like, for it says "do not
follow in the statues of the nations," and it is says,
"do not follow in their statutes," and it says, "guard
yourselves lest you become ensared after them."
These all warn against one thing: not to become
similar to them, but rather, the Jew should be
separate from them and it should be known
through his dress and other actions just as he is
distinct in his nature and knowledge…

11. Shulhan Aruch Yoreh Deah 178:1-2
Do not follow in the statutes of the non-Jews (and
not to be similar to them), and do not dress in their
distinctive dress. And do not grow the fringes of
one's hair like they do, and do not cut on the sides
while leaving hair in the middle, and do not cut
from the sides of the face from ear to ear. And do
not build places such as the public thoroughfares
where the masses enter.
Ramo: Rather, be distinct from them in dress and in the rest
of one's actions – this is only prohibited for matters which
non-Jews do for the matter of licentiousness. For example,
they would wear red clothing, the clothing of ministers and the
like similar to licentious clothing. Or for practices which are
customs or statues which have no reason for there is what to
suspect they carry over the "ways of the amorites" from their
fathers. But practices which have a purpose such as the
uniform of an expert physician such that he is recognizable as
such, it is permitted to wear those garments. And also
anything which is done out of honor or another reason is
permitted…
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א: תלמוד בבלי בבא קמא פג.9
 אבטולמוס בר,המספר קומי הרי זה מדרכי האמורי
 מפני שהוא קרוב,ראובן התירו לו לספר קומי
למלכות

א: רמב"ם עבודת כוכבים יא.01
אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן לא
במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן שנאמר ולא תלכו בחקות
 ונאמר השמר לך פן, ונאמר ובחקותיהם לא תלכו,הגוים
 הכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה,תנקש אחריהם
 אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו,להן
,ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו
 לא ילבש,וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים
 ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית, המיוחד להן,במלבוש
 ולא יגלח מן הצדדין ויניח השער באמצע כמו שהן,ראשם
 ולא יגלח השער מכנגד פניו,עושין וזה הנקרא בלורית
 ולא,מאזן לאזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שעושין הן
יבנה מקומות כבנין היכלות של עכו"ם כדי שיכנסו בהן
 וכל העושה אחת מאלו וכיוצא בהן,רבים כמו שהן עושין
 ולא יבנה מקומות כבנין/השגת הראב"ד/+ .לוקה
 א"א איני יודע מהו זה אם יאמר שלא.היכלות עכו"ם
יעשה בהם צורות כמו שהן עושים או שלא יעשה שם
+.חמנים סימן לקבץ בו את הרבים כדרך שהם עושים
 שו"ע יורה דעה קעח.00
סעיף א
.)אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים (ולא מדמין להם
 ולא.(טור בשם הרמב"ם) ולא ילבש מלבוש המיוחד להם
 ולא יגלח מהצדדין.יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם
 ולא יגלח השער מכנגד פניו מאוזן.ויניח השער באמצע
 ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של.לאוזן ויניח הפרע
. כמו שהם עושים,עובדי כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים
 אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו:הגה
 וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי.)(שם
 כגון שנהגו ללבוש מלבושים,כוכבים לשום פריצות
 והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי,אדומים
 או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר,הפריצות
דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ
 כגון, אבל דבר שנהגו לתועלת,עבודת כוכבים מאבותיהם
שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד
 וכן שעושין. מותר ללובשו,שניכר בו שהוא רופא אומן
.) מותר (מהרי"ק שורש פ"ח,משום כבוד או טעם אחר
 שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי:לכן אמרו
.)האמורי (ר"ן פ"ק דעבודת כוכבים
סעיף ב

4

He who is close to the government and needs to
wear their clothing and to be similar is permitted in
everything.
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מי שהוא קרוב למלכות וצריך ללבוש במלבושיהם
. מותר בכל,ולדמות להם
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