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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב
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המשך בעמוד נז



נז             

תשע"א תשרי י' קודש שבת     

         
        

אצל עץ כל אשרה לך תטע "לא מהפסוק נלמדת זו הלכה
אלקיך" ה' כא)מזבח טז, .(דברים

רק הוא האיסור התורה מן אמנם, שזה "מפני
אך שלה", מזבח בצד אילנות נוטעין זרה עבודה דרך היה
כי עץ, של אכסדרה או עץ של בנין לבנות גם אסור מדרבנן

" עץ' 'כל שנאמר יתירה, משנה"הרחקה וכסף ה"ט, פ"ו ע"ז הל' (רמב"ם

.שם)
איגר הגר"ע קנ)וכתב סי' עץ(או"ח שנטיעת ערמה, הר"ד בשם

בסמוך גם מדרבנן אסורה התורה, מן המקדש בבית האסור
רק אסורה במקדש שאפילו עץ של בניה אך הכנסת, לבית

הכנסת. בבית מותרת מדרבנן,
צבי' 'הר ע"ד)ובשו"ת סי' ציון'(או"ח 'בנין בשם ט)כתב ,(סי'

בית בפתח עצים לנטוע שאסור בפוסקים רמז כל נמצא שלא
אברהם' ה'מגן דברי את והביא סי'הכנסת. סק"א)(או"ח שגןקנ"ד ,

אין – הכנסת לבית שפתוחים אע"פ הכנסת, בית סביב ופרדס

נטועים כבר היו העצים שאם משמע פנים כל ועל קדושה. בהם
לקיימם. איסור אין – מעצמם כך אחר שגדלים או

לגבי זו בשאלה דן זצ"ל לנדא הגר"י ברק בני של ורבה
לו כתב ובתשובה בעיר, הכנסת בית ברחבת שניטעו עצים

הרצוג כב)הגרי"א סי' א, כרך וכתבים בדבר,(פסקים איסור כל שאין
טעמים: מכמה

שגם כלל הזכירו לא המקדש בבית עץ נטיעת האוסרים א.
זו. הלכה קיימת כנסת בבית

היא הכנסת בית וחצר העזרה דוגמת היא הכנסת בית ב.
בהיכל רק עץ נטיעת אסר הרמב"ם והרי הבית, הר דוגמת

הבית. בהר ולא ובעזרה,
הרמב"ן לדברי החושש גם כא)ג. טז, דברים עה"ת, (בפירושו

שלהם" העכו"ם בית פתחי לפני אילנות לנטוע העכו"ם ש"מנהג
זהו הרי – הכנסת בית פתח לפני עצים נטיעת לאסור ראוי ולכן

לפני דוקא   עצים לנטוע חשש אין אבל ,
הכנסת. בית בחצר
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