
 

 

  

  

  

   והנוסחקידוש החודש 

 )(הירחבין שנראה  )1(. 'מקודש ,מקודש'. וכל העם עונין אחריו: 'מקודש'ראש בית דין אומר : משנה(כ"ד א') 

(הוא ליל שלושים ואחד, שהוא ליל ראש חודש בכל מקרה, , בין שלא נראה בזמנו (הוא ליל שלושים לחודש היוצא)בזמנו 

אלעזר ברבי צדוק אומר: אם לא נראה בזמנו, אין מקדשין רבי  )2(מקדשין אותו.  בין שנראה החודש בין שלא נראה)

  אותו, שכבר קידשוהו שמים. 

רבי אלעזר  )4(. שלא בזמנו מקדשין אותו. (שאינו צריך חיזוק)פלימו אומר: בזמנו אין מקדשין אותו : תניא )3(

ים ְוִקּדַ " (בעניין היובל) 1ברבי שמעון אומר: בין כך ובין כך אין מקדשין אותו, שנאמר ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ָנה(ׁשְ  ,")ׁשָ

  שנים אתה מקדש, ואי אתה מקדש חודשים. 

  אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי אלעזר ברבי צדוק. 

  שיטות הראשונים

ְתַקיֵּ כרבי אלעזר ברבי צדוק, וכתב, " הרמב"ם: פסק קידוש חודש כשנראה בזמנו ושלא בזמנו תִּ ְך, ַאַחר ׁשֶ ם ְוַאַחר ּכָ

ׁש!'. ְוָכל ָהָעם עֹוִנים ַאחֲ  -ָהֵעדּות  ין אֹוֵמר 'ְמֻקּדָ ית ּדִ ׁש!'.רֹאׁש ּבֵ ׁש! ְמֻקּדָ ְרָאה .. ָריו 'ְמֻקּדָ ּנִ א חֶֹדׁש ׁשֶ ים ֶאּלָ ׁשִ ְוֵאין ְמַקּדְ

ְזַמּנוֹ    2..."ּבִ

ה קֹוַבַעת, ֶא " הרמב"ם: כתב אומר מקודש וכל העם עונין אחריו ב"דראש  ֵאין ָהְרִאּיָ ׁש' ֵהם ׁשֶ ָאְמרּו 'ְמֻקּדָ ין ׁשֶ ית ּדִ א ּבֵ ּלָ

ּקֹוְבִעים. אף על פי שלא  ,היום ה ראש חודששיהי בית דיןשהחליטו שגם מקודש אין מעכב אלא כיון  הרמב"ןודעת  "ׁשֶ

   3.דשונתקדש הח 'מקודש'אמרו 

   כלי המקדש ואדם גרמי השמיםעשיית צורות 

ובכותל עלייתו, שבהן מראה את  (לוח)רבן גמליאל בטבלא דמות צורות לבנה היו לו ל: משנה(כ"ד א') 

  ההדיוטות, ואומר: הכזה ראית או כזה. 

י 4?! והכתיב(לעשות צורות הלבנה)ומי שרי  (ומקשה) אלֵֹהי ָזָהב לֹא ֱאלֵֹהי ֶכֶסף וֵ ( (צורות העומדים איתי) "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ

  ! הירח והכוכבים) (השמשלא תעשון כדמות ַשָמַשי , ")ַתֲעׂשּו ָלֶכם

  אמר אביי: לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותן. 

ית תבנית היכל. אכסדרה תבנית אולם. חצר כנגד עזרה. שולחן כנגד שולחן. מנורה : כדתניא לא יעשה אדם ּבַ

  , ושל שישה, ושל שמונה. ושל שבעה לא יעשה. (נרות)של חמישה  (מנורה)כנגד מנורה. אבל עושה 

                                                
 כה,י. , פר' בהר,ויקרא  . 1
  מקורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ב,ח).  . 2
  . רמב"ן (השגות על ספר המצוות, מצוות עשה קנג). רמב"ם (הל' קידוש החודש ב,ח)מקורות:   . 3
 .ככ, , פר' יתרו,שמות  . 4

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ד| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

(שכן כיוצא בה כשרה רבי יוסי אומר: אף של עץ לא יעשה  )2( 5אפילו של שאר מיני מתכות. )1:) (ברייתאשך (המ

אמרו לו משם ראיה?! שפודין של ברזל היו, וחיפום בבעץ. העשירו  7כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי. )6לפנים

  עשאום של כסף. חזרו העשירו, עשאום של זהב. 

י", לא תעשון : והתניאמי שרי?!  (בדיוק)ין שאי אפשר לעשות כמותן ושמש (ומקשה) (כ"ד ב') "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ

  כדמות שמשי המשמשין לפני במרום! 

חיות הקודש, שכסא כבוד רכוב (בגוף אחד כעין אמר אביי: לא אסרה תורה אלא דמות ארבעה פנים בהדי הדדי 

  . )ןעליה

עד דאיכא כולהו בהדי  אמר פילו הכיבחיות, וא ן(שהרי הוא אחד מהי אלא מעתה פרצוף אדם לחודיה תשתר (ומקשה)

  חוץ מפרצוף אדם. (לעשות כמותן)כל הפרצופות מותרין : תניא, אלמה )הדדי

י" לא תעשון אותי.  (ומתרץ)   "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ

המשמשין לפני לא תעשון כדמות שמשי : והתניאמי שרי?!  (חוץ מדמות ארבעה פנים)ושאר שמשים  (ומקשה)

  ! ירח) וא הדין(והבמרום, כגון אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת 

   8.רה תורה אלא שמשין שבמדור העליוןאמר אביי: לא אס

מּוָנה : והתניאושבמדור התחתון מי שרי?!  (ומקשה) ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל תְּ ַמִים("לֹא ַתֲעׂשֶ ָ ׁשּ ר ּבַ ַעל ֲאׁשֶ ָא  ִמּמַ ר ּבָ ַחת ַוֲאׁשֶ ֶרץ ִמתָּ

ַחת ָלָאֶרץ" ִים ִמתַּ ּמַ ר ּבַ ַעל" לרבות מלאכי השרת! )9ַוֲאׁשֶ ַמִים", לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות. "ִמּמַ ָ ׁשּ ר ּבַ   ; "ֲאׁשֶ

  , לעובדם. (שאסור)כי תניא ההיא  (ומתרץ)

י", לא  :והתניאמי שרי?!  (מבלי לעובדם)ועשייה גרידתא  (ומקשה) תעשון כדמות שמשי המשמשין "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ

  , כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות!לפני

  עשו לו. (גויים)שאני רבן גמליאל דאחרים  (ומתרץ)

 , ואמר ליה שמואל לרב יהודה: סמי עיניה דדין(צורה בחותמת שבטבעתו)והא רב יהודה, דאחרים עשו לו  (ומקשה)

  ! (כלומר, השֵחת צורתו)

  

                                                
יָת ְמנַֹרת"): 'ב "חן כשירה לפנים, כדתניא (מנחות כלפי שכיוצא בה  . 5 ה" .פרט ",ָזָהב ָטהֹור" .כלל ",ְוָעׂשִ ָעׂשֶ ה תֵּ מה  .חזר וכלל ",ִמְקׁשָ

   . רש"י.של מתכת הפרט מפורש של מתכת, אף כל
  .מיעט חרס, והכי מפרש לה במנחות ?מאי מיעטרבי כל מילי, ו ?ליה לקרא ברבוי ומעוטי: מאי רבייהודה דריש  בייוסי ברבי דר  . 6
  . רש"י.יו עניים ולא יכלו לעשותה של זהבכשגברה ידם על היונים, והוציאום מירושלים וטיהרו את המקדש, וה  . 7
  .)'ב "בי, כדאמרינן במסכת חגיגה (יבמדור התחתון הן, ברקיע השנ ,כוכבים ומזלותאבל חמה ולבנה ו .דדייקינן אתי ,ברקיע שביעי  . 8
 כ,ג.  , פר' יתרו,שמות  . 9

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ד| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

: (שיש בה צורה)טבעת : כדתניא, )לא יאמרו עבודה זרה היא לו(שה, ומשום חשדא התם חותמו בולט הו (ומתרץ)

. חותמו שוקע, מותר (בשעווה, שחתימתה שוקעת)ומותר לחתום בה  (על אצבעו)חותמו בולט, אסור להניחה 

  .(כיוון שיוצר בחתימתו צורה בולטת)ואסור לחתום בה  (על אצבעו)להניחה 

(צלם דמות ?! והא ההיא בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, דהוה ביה אנדרטא ומי חיישינן לחשדא (ומקשה)

  ואבוה דשמואל ולוי ומצלו התם, ולא חיישי לחשדא!  ,, והוו עיילי רב ושמואלהמלך)

  רבים שאני.  (ומתרץ)

  ! ניחוש נמי לחשדא)(ויחיד הוא  בן גמליאלוהא ר (ומקשה)

  יוון דנשיא הוא שכיחי רבים גביה.כ (ומתרץ)

  10.דפרקים הוה ית אימא:איבע

תֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם) ַלֲעׂשֹות"לֹא ִתְלַמד  11להתלמד עבד, וכתיב בעית אימא:ואי   , אבל אתה למד להבין ולהורות."(ּכְ

  שיטות הראשונים

כתב  . וכןמותר ,אבל אם נשתנה במקצת .ת פתחיובארכו ורחבו ורומו ושיעור מד, רש"יכתב : לא יעשה בית תבנית היכל

  12לא יעשה כשיעור גבהו וארכו ורחבו.כתב,  והשו"ע .ריטב"א

כתבנית בנין  ,לפי שאינו אסור אלא כשעושה כמותו ממש ,נקט לשון תבנית, ריטב"א: כתב ציור בית המקדש וכליו

טפחות וכן נהגו בעטרות ומ .אבל ציור בעלמא מותר .כדמפרש ואזיל ,עוריו והלכותיויושלא יחסר כלום מש ,ממש

  13ואין בכך כלום., ןספרים ובתי כנסיות לצייר

כך  ,כשם שהעשייה אסורה ,דבשמשים אלו, רבותיובשם  ריטב"א: כתב שימוש בבית תבנית היכל שאחרים עשו לו

   15לא הזכיר אלא רק איסור עשייה. והשו"ע 14.ואף על פי שעשו לו אחרים ,סור בהםהתשמיש א

  

                                                
 ור' להלן. . רש"י (בעבודה זרה מ"ג ב'). וכל יומא לא חזו לה וליכא חשדא, םולא היה מחברם אלא בשעת בדיקת עדי ,של חוליות  . 10
 יח,ט.  , פר' שופטים,דברים  . 11
מקורות: רש"י (עבודה  וכן הפנה הגר"א (ס"ק לג) לדברי רש"י. וכתב הש"ך (ס"ק לג), אבל אם נשתנה במקצת, מותר. יו"ד קמא,ז.  . 12

  זרה מ"ג א', ד"ה בית). ריטב"א (עבודה זרה מ"ג א', ד"ה לא יעשה). 
  מקורות: ריטב"א (עבודה זרה מ"ג א', ד"ה לא יעשה).   . 13
כדאיתא לקמן, הכא שאני שהם עשוים  ,שאחרים עשו לו מותר כל היכא דליכא חשדא ואף על גב דדמות שמשים העליונים כל  . 14

מה שאין כן באידך שאי אפשר לנו לעשות כתשמישם ולא כתבניתם, ודי  .ועיקר עשייתם בהקדש לתשמיש גבוה כתבניתם ממש

   שאסרה תורה העשיה בלבד.
ולהשתמש  ,לדור בביתמותר  ,עשאה לוגוי דאם  ',תפארת למשהבשם ' יו"ד קמא,ח. וכתב ב'פתחי תשובה' (יו"ד קמא,ח, ס"ק יב)  . 15

  . מקורות: ריטב"א (עבודה זרה מ"ג א', ד"ה אכסדרה). במנורה ושולחן

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ד| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

ואפילו בלא  16., אסור לעשותממנורה שבמקדש ובההגנה אע"פ שמשש, קמהרי": כתב מנורה של שבעה קנים לא יעשה

  17.השו"עגביעים, וכפתורים ופרחים, אסור. וכן פסק 

שמנורה שאינה של מתכת מותר לעשות, אפילו של שבעה קנים. כתנא קמא,  הרמב"ם: פסק מנורה שאינה של מתכת

  18.השו"עוכן פסק 

 ,דבכל מילי אמירה לנכרי שבות ,קשוהועשו, ובמצוותו. , דלצרכו ראשוניםכתבו : י רבן גמליאל דאחרים עשו לושאנ

יש בעיא אי ) צ' א' בא מציעא(בבפרק השוכר את הפועלים ו, ואפילו בדרבנן איכא שבות ,)י"ב א'( טןקעד דמוכדמוכח בפ"ב 

 )תירוץ א'(כתב  א"וריטב. משום מצוה ,הכא לא גזורד כתבו תוספות. גבי חוסם פרה ודש בה ,איכא שבות בלאו או לא

 ויינ, העשו לואחרים ד, א"יטבהרתב כעוד  דחומרא בעלמא היא, ולא אסרינן אלא בשעושה מעשה ממש כדין תורה.

   19ובלא מצוותו. לצרכו,

א. וכל יומא לא חזו לה וליכא חשד, םולא היה מחברם אלא בשעת בדיקת עדי ,של חוליותפירש,  י"רש :הוהרקים דפ

 20.אכתי איכא איסור עשיה ,לו, דאי לאנראה מדבריו דאכתי צריכינן למאי דפרקינן לעיל דאחרים עשו ד, א"ריטבוכתב 

  21דפרקים הוה, דליכא איסור עשייה. פירשו ותוספות

דוקא בגולם שלם. אבל צורת הראש  ,האי דאסרינן צורת אדם ודרקוןד, הרא"ש: כתב בלא גוףעשיית צורת אדם, ראש 

  23, וכן נוהגין.הרמ"אבשם יש מי שאומר. וכתב  השו"עוהביאו  22.מותר ,בלא גוף שלם

  

  

                                                
כ"ד א', ד"ה ( כתבו תוספותכמו שעין תליא מילתא. וובמראית  דש גבוה י"ח טפחים אינו לעיכובא.דהא דבעינן דמנורת מק  . 16

אע"ג דאולם היו בו ד' מחיצות, מכל מקום כיון שפתחו רחב וגבוה מאוד, נראה כאילו תבנית אולם, ושאסור אכסדרה , )אכסדרה

וכיון שמנורה בת שבעה קנים דומה לשל מקדש, אסורה. ואף לרש"י שפירש בית תבנית היכל שהיא . אין לו אלא רק ג' מחיצות

ו"ע, וכנזכר לעיל), שאני בית שאם אינו עשוי ממש דוגמת כארכו ורחבו ורומו וכו' אבל אם נשתנה במקצת מותר (וכן פסק הש

  המקדש, אינו ניכר שהוא כתבנית המקדש. משא"כ מנורה, ליכא למימר הכי.
  יו"ד קמא,ח. מקורות: מהרי"ק (שורש עה).   . 17
  יו"ד קמא,ח. מקורות: רמב"ם (הל' בית הבחירה ז,י).   . 18
ה שאני "ד ב', ד"כ(תוספות  :מקורות. )ור' להלן(א "יטבר. בל קיום מותר כל היכא דליכא חשדאוכן עיקר, וש"מ דעשיה אסורה א  . 19

  . )ה אלא שאני", דג ב'"עבודה זרה מ(א "ריטב. )ג"ר
לכך פירשו בתוספות דהכי פירושו ואיבעית אימא דאפילו תימא  !ך ואיבעית אימא בחדא גוונא מיירידהא איד ,ומיהו קשה קצת  . 20

  א."ריטב. הכא דפרקים הוה דליכא איסור עשיהצמו עשה, שאני דר"ג ע
 :מקורות. וכההיא דרב יהודה ,ים עשו לו מותרומיהו אכתי קיימינן במאי דאמרינן לעיל שאפילו בשאינה של פרקים כל שאחר  . 21

  . )ג ב'"עבודה זרה מ(א "י וריטב"רש
   רא"ש. אין כל הדמות שלם. ולא תעשון אותי דרשינן. וגם חשדא ליכא אם  . 22
. וב'פתחי תשובה' בפרצוף אדם לבד לונוטה לאיסור אפידבסמ"ג  ,בפרישה כתוב בשם רש"ליו"ד קמא,ז. וכתב הט"ז (ס"ק טו),   . 23

  ). תוספות (ע"ז מ"ג ב', ד"ה שאני ר'כן . ו(עבודה זרה ג,ה) (ס"ק יא) כתב בשם השל"ה, דכשר הדבר שלא לנהוג כן. מקורות: רא"ש

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ד| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

  

ת, , שהאיסור של עשיית חמה לבנה ומזלור"י, רבינו תם, וריב"אבשם  תוספות: כתבו איסור עשיית חמה ולבנה ומזלות

שאיסור עשיית חמה ולבנה, דווקא בצורה , וריטב"א ,בה"ג, רשב"אדעת ו. ם"הרמבדעת וכן  24בין בבולטים בין בשוקעים.

  25.כתוספותפסק  והשו"ע בולטת.

נֶּ " הרמב"ם: כתב בולטת ושוקעתאדם  תצור ֵאיָנּה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ י ׁשֶ ֱאַמר: "לֹא ָאסּור ַלֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹואי ְוַאף ַעל ּפִ

י לֹוַמר, )יט,כ שמות(" ָזָהב ֵואלֵֹהי ֶכֶסף ֱאלֵֹהי		ַתֲעׂשּון ִאתִּ ֶכֶסף צּורֹות ּכְ ּלְ ָזָהב ׁשֶ ּלְ ֵהן ְוׁשֶ ֵדי, ְלנֹואי ׁשֶ ּלֹא ּכְ ֶהן ִיְטעוּ  ׁשֶ  ַהּטֹוִעים ּבָ

א צּוַרת ָהָאָדם בִּ וִ  ֵהם ַלֲעבֹוָדה. ְוֵאין ָאסּור ָלצּור ְלנֹואי ֶאּלָ    ְלַבד.יַדּמּו ׁשֶ

גֹון הַ  ֵהא ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת, ּכְ תְּ ֶאֶבן צּוַרת ָהָאָדם; ְוהּוא ׁשֶ ִסיד ְולֹא ּבְ ֵעץ ְולֹא ּבְ ְטַרְקִלין ְלִפיָכְך ֵאין ָצִרין לֹא ּבְ ּבִ ּיּור ׁשֶ ּיּור ְוַהּכִ ּצִ

ֶהן. ְוִאם ָצר  ַקַעת אֹו  -ְוַכּיֹוֵצא ּבָ י ַהּלּוחֹות לֹוֶקה. ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ַהּצּוָרה ֻמׁשְ ּבֵ ַעל ּגַ גֹון ַהּצּורֹות ׁשֶ ִנין, ּכְ ַסּמָ ּלְ צּוָרה ׁשֶ

ְבָליֹות ָאִריג  ְוַהּטַ רֹוְקִמין ּבָ רֹות. -אֹו צּורֹות ׁשֶ   26"ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמתָּ

ה חּוץ ִמן ָהָאָדם, ְוצּורֹות ִאי" הרמב"ם: כתב ות שאר בהמות וחיותצור ָאר ֶנֶפׁש ַחּיָ ֵהמֹות ּוׁשְ ִאים ְוַכּיֹוֵצא צּורֹות ַהּבְ ָלנֹות ּוְדׁשָ

ֶהן  ר ָלצּור אֹוָתם, ַוֲאִפּלּו ָהְיָתה ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת. -ּבָ פסק  השו"עושאסור בבולטת.  הרמב"ן. ודעת הרא"ש" וכן דעת ֻמתָּ

  27.כרמב"ם ורא"ש

בברייתא שאסור מדרבנן משום , דמה שכתוב ש"הראדעת  :השהותןלור תורה רק בעשיית צורות או גם איסאם ה

מ "רו ן"רמבודעת , אדם וד' פרצופים ושבמדור העליון ותחתון. ןתשאסור לעשוהמוזכרות , היינו באותן צורות חשדא

  29.ש"כראפסק  ע"והשו 28ואף באחרים עשו ולהשהותן. אף בשוקעת, רה,מן התו האיסור ולשבא, מרוטנבורג

שאסרו  בה"ג. דעת הצורות הבולטות אסור להשהות , שכלור"ן רמב"ן: דעת משום חשדאאלו צורות אסורות בשהייה 

   ,כוכבים ומזלות ,חמה ולבנה, שאסור להשהות צורת הרא"שודעת  30.ריטב"אוכן דעת . צורת חמה ולבנה

                                                
. בהכי אלא גבי פרצופין וכיוצא בהןולא מפליג . וכן ברקיע שוקעין הם ,כי בחמה ולבנה ומזלות אין חילוק בין בולטין לשוקעין  . 24

  תוספות. 
 .בה"ג (הל' ע"ז סי' נד)מקורות: תוספות (ע"ז מ"ג ב', ד"ה והא ר"ג). . )ק כה"ס(ך ", ושיו"ד קמא,ד. ור' ביאור הגר"א (ס"ק כה)  . 25

ם "רמב. ור' או"ז (ח"ד, פסקי ע"ז סי' רד). וריטב"א (ע"ז מ"ג ב') .כ"ד ב', ד"ה הא דתניא; שו"ת ח"א סי' קסז)רשב"א (ראש השנה 

  . )ז ג,יא"הל' ע(
דומה שהוא מחלק בין צורת אדם לצורת המשמשין במרום: צורת משמשין אפילו הם שווים לא בולטים ולא 'ד, "בהראכתב   . 26

על דברי  )בפרק כל הצלמים(כתב  הר"ןגם  '.ט, מותר. ולא ידעתי למה ומאין לושוקעים אסורים. וצורת אדם, אם אינו בול

א "גרביאור ה ר'ו .עתו מניין לו לחלק בין צורת אדם לשמשי מרום, וכולהו מ"לא תעשון אתי" נפקאהרמב"ם, ולא ירדתי לסוף ד

   .)יא- (הל' עבודה זרה ג,י ד"וראב רמב"םמקורות:  .)כאק "קמא,ד, ס(
   .רמב"ם (הל' עבודה זרה ג,יא)יו"ד קמא,ו. מקורות:   . 27
לוק בין בולטת לשוקעת, שבשוקעת מותר לעשותן יש חיובהם  .משום חשדא, היינו בשאר צורות בהמה חיה ועוףמה שכתוב ו  . 28

  ולהשהותן.
  . מ מרוטנבורג"רן ו"רמבדעת לנוטה נראה ש )ק כא"ס( א"הגרובביאור . )ק כה"ס(ך "ר' שד. ד קמא,"יו  . 29
צורת אדם  כגון צורת חמה ולבנה או ,ושיש כיוצא בו נעבד ',לא תעשון אתי'ועל כרחין הכא במאי עסקינן בצורה האסורה משום   . 30

. איסור קיום ליכא ',לא תעשון אתי'משום  ,איסור עשיה איכא ,דאי בצורת מזל או כוכב שאין כיוצא בו נעבד .במקום שנעבד

  . ריטב"א

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ד| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

  

ׁש ָעֶליָה חֹוָתם כתב, " והרמב"ם וגם לשהותן אם עשאן גוי, משום חשדא. ,שותןשאסור לע, שלם)( ופרצוף אדם ּיֵ ַעת ׁשֶ ַטּבַ

הּוא צּוַרת ָאָדם    31".ׁשֶ

לא הזכיר היתר וכל תירוצי הגמרא.  ם"בהרמהשמיט וכן הביא תירוץ זה בלבד.  ף"הרי :דלהתלמד עב בעית אימאואי

  32.בצורת חמה ולבנה בשאחרים עשו לו

  שולחן ערוך

זרה, סימן קמא) "ד, הלכות עבודה  ו י )  

גֹון  ד.  ִכיָנה, ּכְ ְמדֹור ׁשְ ּבִ ר צּורֹות ׁשֶ ים ּוַמְלֲא  ד' ָאסּור ְלַצּיֵ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ְוֵכן צּורֹות ׂשְ ִנים ּבַ ֵרת. ְוֵכן צּוַרת ּפָ ָ ֵכי ַהׁשּ

ל ֵא  ָאם לֹו, ָאסּור. וְ ְלנֹוי ּלּו ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֲאִפּלוּ ָאָדם ְלַבּדֹו, ּכָ הֹוָתם.  ִאם ּגֹוי ֲעׂשָ ִרים,  הגה:הגה:הגה:הגה:ְלַהׁשְ ּוִמיהּו, ִאם מֹוֵצא אֹוָתם, ֻמתָּ

ֶרְך ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְלָע  ּדֶ ה ּוְלָבָנה ׁשֶ ַחּמָ ַבד ּבְ ימָ ִמּלְ ֵריׁש ַהסִּ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָלִמים, ּכְ ָכל ַהּצְ ָאז ָאסּור ּכְ אֹו ְלָעְבָדם, ׁשֶ ֲעׂשָ ׁש הֹוָכָחה ׁשֶ ּיֵ ן ְבָדם, אֹו ׁשֶ

  (טּור). 

ָבִרים ֲא  ה ּדְ ּמֶ כֶֹת  ?מּוִריםּבַ ִרים ּבְ ַצּיְ ּמְ ֶבֶגד, ְוׁשֶ אֹוְרִגים ּבְ אֹוָתם ׁשֶ ׁשֹוַקַעת, ּכְ בֹוֶלֶטת. ֲאָבל ּבְ ר ַלֲעׂשֹוָתם. ּבְ ִנין, ֻמתָּ ַסּמָ ל ּבְ

ד, ְלָהִבין ּוְלהֹורֹות ין ׁשֹוְקעֹות. ְוִאם ֵהם ְלִהְתַלּמֵ ין ּבֹוְלטֹות ּבֵ ה ּוְלָבָנה ְוכֹוָכִבים, ָאסּור ּבֵ רֹות ֲאִפּלּו ְוצּוַרת ַחּמָ ן ֻמתָּ ּלָ , ּכֻ

א ֲחׁשָ  ּבֹוְלטֹות. ֵליּכָ ים, ּדְ ל ַרּבִ ׁשֶ יִרין ּבְ ם ָהרֹא''ׁש)(ְוֵיׁש) ַמתִּ ׁשֵ   .ָדא (טּור ּבְ

הּוא צּוַרת ָאָדם, ִאם ָהיְ   ה.  ׁש ָעֶליָה חֹוָתם, ׁשֶ ּיֵ ַעת ׁשֶ ּה. ְוִאם ָהְיָתה  ָתה ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת, ָאסּורַטּבַ ר ַלְחּתֹם ּבָ יָחּה, ּוֻמתָּ ְלַהּנִ

נֵ  ּה ִמּפְ יָחּה, ְוָאסּור ַלְחּתֹם ּבָ ר ְלַהּנִ ה ּבֹו ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת. ַהּצּוָרה ׁשֹוַקַעת, ֻמתָּ ָעׂשֶ ם תֵּ ְחתָּ ַהּנֶ ''ם פ''ג ֵמִהְלכֹות י ׁשֶ (ְלׁשֹון ָהַרְמּבַ

ין י''א) ַוֲאִפּלּו ָחַתם לֹו  ָאר צוּ  ּגֹויהַ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּדִ ׁשְ ין ּבִ ַכי פכ''ה ְותוס') ְוהּוא ַהּדִ ָמְרּדְ ָמע ּבְ ן ַמׁשְ הֹוָתּה (ּכֵ ּטּור ָאסּור ְלַהׁשְ רֹות ָהֲאסּורֹות, (ּבַ

ָכל ַהּפֹוְסִקים) ָמע ּבְ ם ָהִרי''ף ְוֵכן ַמׁשְ ׁשֵ ַתב הר''ן ּבְ  . ְוֵכן ּכָ

ר ָלצּור אֹוָתם, ַוֲאפִ   ו.  ִאים ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם, ֻמתָּ ֵהמֹות, ַחּיֹות ְועֹופֹות ְוָדִגים, ְוצּורֹות ִאיָלנֹות ּוְדׁשָ ּלּו ָהְיָתה ַהּצּוַרת צּורֹות ּבְ

  ּבֹוֶלֶטת.

ָכל ֵאיָבֶריָה, ֲאָבל צוּ   ז.  ֵלָמה ּבְ צּוָרה ׁשְ ְוָקא ּבְ א ּדַ צּוַרת ָאָדם ּוְדָרקֹון ֶאּלָ ּלֹא ָאְסרּו ּבְ אֹוֵמר, ׁשֶ לֹא ֵיׁש ִמי ׁשֶ ַרת רֹאׁש אֹו ּגּוף ּבְ

מֹוְצאוֹ רֹאׁש, ֵאין בָּ  ה,  ּה ׁשּום ִאסּור לֹא ּבְ עֹוׂשֶ  . )ְוֵכן נֹוֲהִגין(ְולֹא ּבְ

ְבהֹו ְוָאְרּכֹו ְוָרְחּבֹו.   ח.  עּור ּגָ ׁשִ ְבִנית ֵהיָכל ּכְ ִית, תַּ ה ּבַ ְבִניתלֹא ַיֲעׂשֶ ְבִנית  ַאְכַסְדָרה, תַּ ְלָחן, תַּ ְבִנית ֲעָזָרה. ׁשֻ אּוָלם. ָחֵצר, תַּ

ה אוֹ  ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ָקִנים אֹו ׁשֶ ָ ל ֲחִמׁשּ ה ׁשֶ ְבִנית ְמנֹוָרה. ֲאָבל עֹוׂשֶ ְלָחן. ְמנֹוָרה, תַּ ה ֲאִפּלּו  ׁשֻ ְבָעה לֹא ַיֲעׂשֶ ל ׁשִ מֹוָנה, ֲאָבל ׁשֶ ׁשְ

כ ָאר ִמיֵני ַמתָּ ְ לֹאִמׁשּ בֹוָהה י''ח ְטָפִחים. ֹות, ַוֲאִפּלּו ּבְ ִביִעים ְוַכְפּתֹוִרים ּוְפָרִחים, ַוֲאִפּלּו ֵאיָנּה ּגְ   ּגְ

                                                
מקורות: רמב"ן . עיי"ש בהרחבה. דעת הרמב"ם, דחשדא אינו אלא בצורת אדם לבדדס"ק כא), קמא,ד, הגר"א (בביאור וכתב   . 31

). בה"ג (סי' , וכתב הר"ן שכן נראה להכריעבשם איכא מאן דאמרע"ז יט א ברי"ף, ד"ה ואיבע"א להתלמד, (ר"ן  )(עבודה זרה מ"ג ב'

  .)ג,יא "זהל' ע(ם "מבר .נד, הלכות ע"ז בסופו). ריטב"א (ע"ז מ"ג ב', ד"ה התם בחוטמו). רבינו ירוחם (נתיב יז ח"ד). רא"ש (ע"ז ג,ה)
ומעתה לית לן למימר בדרבן גמליאל  ,ונראה לי שהם סוברים דכיון דקושטא דמלתא היא דלהבין ולהורות שרין, "הרוכתב   . 32

ובודאי שזו  .ולפיכך לא הזכירן הרב אלפסי ז"ל בהלכותיו ,ודפרקים ,ומדחיין הנהו אוקמתא דאחרים עשו לו ,דאחרים עשו לו

 נןודאמרי ,לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותןאלא דאי הכי מדחיא לגמרי ההוא דאמר אביי ד ,שיטה נכונה היא

ף "א בגירסת הרי"גרר' בביאור הו .ש"עיי. 'אלא'בגמרא  נןמדלא אמרי ,ואינו נראה .נמי דלא אסרה תורה אלא שבמדור העליון

  . )ז ג,י"עהל' (ם "רמב .)ף"ז, יט א ברי"ע(ן "ר .)עבודה זרה יח ב בדפיו(ף "רי :קורותמ ם וביישוב הדברים."ורמב

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ד| דף:  בפרק: 


