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 (1תוס' – סנהדרין )סג(:
]מותר לקבל שבועה מן הנכרי כי[ בזמן הזה כולן נשבעים בקדשים שלהן ואין תופסין בהם אלהות ואע"פ  ...שמזכירין
עמהם שם שמים וכוונתם לדבר אחר מ"מ אין זה שם עבודת כוכבים גם דעתם לעושה שמים ואע"פ שמשתפין שם
שמים ודבר אחר לא אשכחן דאסור לגרום לאחרים לשתף ולפני עור ליכא דבני נח לא הוזהרו על כך.
 (2רבינו ירוחם – ספר תולדות אדם וחוה
וכתב ר"י כי יש התר אחר בזמן הזה כי נשבעין בקדשים שלהם הנקרא עון גליון ואין תופסין בהן אלהות .ואף על פי
שמזכירין שם שמים וכוונתם לישו הנצרי ,מכל מקום אין מזכירין שם עבודה זרה וגם דעתן לעושה שמים וארץ .ואף
על גב דמשתפין שם שמים ודבר אחר ,לא מצינו שאסור לגרום לאחרים לשתף ,וגם משום ולפני עוור לא תתן מכשול
ליכא דלא הוזהרו בני נח על השתוף.
 (3תרגום התוס' במס' סהנדין הנ"ל
[It is permissible to accept an oath from a Gentile because] in these days they all swear in the
name of their saints, to whom they do not attribute sivinity. And even though they mention the
name of heaven along with them and their intention is to something else [R. Yeruham: “to Jesus
;of Nazareth”], this is still not [R. Yeruham: “still, they do not mention”] the name of idolatry
moreover, their intention is to the Creator of heaven [R. Yeruham adds: and earth]. And even
though they associate the name of heaven with something else, we do not find that it is forbidden
to cause someone else to associate, and the prohibition of not causing a blind man to stumble [i.e.
not causing someone to sin] is not applicable, for Noahides were not commanded regarding this
]”[R. Yeruham: “regarding association
 (4מחצית השקל ,או"ח קנ"ו ס"ק ב':
וכתבו התוס' ואע"פ שמשתתפים ש"ש וד"א ר"ל אם נאמר שמה שמזכירים אין כוונתם לע"ז אלא לבורא שמים וארץ
ומזכירים גם הקדשים שלהם אע"ג דלישראל כה"ג אסור וכמ"ש הרמב"ם פי"א מהלכות שבועות משום דמשוה גדולות
נברא לבורא ית' ולא משום איסור ע"ז מ"מ בן נח לא נצטוו על זה ואין אנו עוברים משום לפני עור וגם אין בזה איסור
משום ולא ישמע על פיך שאסור לגרום שאחרים יעשו כן.
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