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 .1מבוא.
יש לעיין במשמעות של איסור ערלת פירות העץ ומצוות נטע רבעי.
שתי המצוות הללו כתובות בתורה ברצף ,ומייד אחריהם  -היתר אכילת הפירות של השנה
החמישית ואילך .מהניסוח האחיד והרצוף משמע שהכל עניין אחד ומהלך אחד ,והתורה מתארת
בהדרגה את מה יש לעשות עם פירות העץ במשך שנים השונות .ויקרא יט ,כג-כה:
ארץ וניטל עי תם ם ככל על ץ מל ראככל לוע לררלי תם ם עכ ירלכתו אם ת פי יריו שכ לש שכ ניים י ייהיםה כלכםם ע לררלי ים לא
וי כי י תכ באו אם ל הכ ם
ישת תאכי לו אם ת פי יריו לי הוסי יף
ילאכלל :ובל שכ נכה הכ ירבי יעי ת י ייהיםה ככל פי יריו ק םדש יהלולי ים ללה' :ובל שכ נכה הל ח ירמ י
כלכםם יתבואתו ראניי ה' א--להל יכםם:
 .2ערלה.
התורה לא סתם אסרה באכילה )ואף בהנאה( את הפירות של שלוש שנים הראשונות של האילן,
בלשון "לא יאכל" ותו לא .היא השתמשה לשם כך בבטוי המיוחד "ול ער לרלי תתם על ירללתו את ת פר יריו לשלש
לשנר ים י ירהיתה ללכתם ער לרלר ים לא ילאכלל".
הבטוי "וערלתם ערלתו" הוא על דרך דרך לר ישלל לשללל וי ללבז בל ז )ישעיהו י,ו( .דהיינו שיש ל"ערל"
)שם פועל( את "ערלת העץ" שהיא פריו של העץ .ומהי המשמעות של הציווי הזה?
תחילה יש לעיין במשמעות השורש ע.ר.ל ..רב הפעמים במקרא השורש הזה מוזכר במשמעות של
ערלת בשר .אך בהשאלה גם ביחס ללב ,1שפתיים 2ואזניים .3וכן כאן ביחס לפירות האילן.

 1ויקרא כו ,מא; דברים י ,טז; ירמיהו ד ,ד; ירמיהו ט ,כה; יחזקאל מד ,ז; יחזקאל מד ,ט.
2שמות ו,יב שמות ו,ל.
 3ירמיהו ו,י .

המשמעות הפשוטה של הערלה היא איטום וסתימה .כך פירשו כאן רש"י  ,4רשב"ם ,5רמב"ן ,6רבינו
בחיי ,7אברבנאל 8ואחרים.
אמנם לכאורה לא מדובר בסתם איטום וכסוי ,אלא במשהו שמפריע לתפקוד .וכך פירש כאן
הכתב והקבלה באריכות ,ועיין גם בדברי ראב”ע ורמב”ן ורד”ק בספר השרשים )ערך ערל( .כך
אפשר להבין בכל המקומות האחרים :לב שאינו נכנע ,אזניים שלא שומעות ,פה שאינו יכול לדבר
כראוי .כך היא המשמעות במקומות שמשתמשים בהם בשורש ע.ר.ל .בהשאלה .כמובן שבמקום
המילה ערלת הבשר אינה מפריעה פיזית לפריון ,אך כביכול מונעות אותו בצורה סמלית ע"י כסוי
האבר.9
אפשר להבין את זה שני אופנים .האופן הראשון שפירות הערלה כשלעצמם אינם ראויים לשימוש
האדם מפני פגימותם ,שכידוע הפירות של השנים הראשונות אינם מרובים ומשובחים .או שאינם
ראויים מפני איסור התורה ועיין בכתב והקבלה אפשרויות שונות לדבר .10ויותר מסתבר להגיד
שערל כאן הוא אינו ראוי מפני איסור התורה ,שהרי התורה מצווה להתייחס עליהם כאל ערלים.
וזאת היא מהות האיסור.
 4רש"י ויקרא פרשת קדושים יט,כג:
וערלתם ערלתו  -ואטמתם אטימתו ,יהא אטום ונסתם מליהנות ממנו:
 5רשב"ם ויקרא יט,כג:
וערלתם  -לשון סתימה ואטימה והרחקה .ערלה .אזנם .ערל לב .שתה גם אתה והערל:
 6רמב"ן ויקרא יט ,כג:
וערלתם ערלתו את פריו  -ואטמתם אטימתו ,יהא אטום ונסתר מליהנות בו ,לשון רש"י ,ויפה פירש .ואם כן ,יהיה
ערל לב )יחזקאל מד ט( ,סגור לב ,כמו שנאמר ואקרע סגור לבם )הושע יג ח( ,וכן ערלה אזנם )ירמיה ו י( שהיא
סגורה ואטומה אין הקול נכנס בה ,וערל שפתים )שמות ו יב( סגור שפתים .כי העלגות אוטם וסגירות בגידי
הלשון ופעמים בגידי השפתים שלא יפתחו כראוי ,והדבור יקרא פתיחה ,פתח פיך לאלם )משלי לא ח( ,פתח
איוב את פיהו )איוב ג א( ,ומפתח שפתי מישרים )משלי ח ו( ,משוכבת חיקך שמור פתחי פיך )מיכה ז ה(:
והזכיר הכתוב אטימות בפרי הבא בתוך שלש שנים לאסרו בהנאה ,ולא יאמר כן בשאר אסורי הנאה ,כי ביאת
הפרי בתחילתו יקרא פתיחה כמו שאמר פתח הסמדר )שה"ש ז יג( ,ולכך אמר שלש שנים יהיה לכם ערלים,
כאילו הפירות סגורים באילנות לא הוציאו פרח ולא פתחו סמדר:
 7רבינו בחיי ויקרא פרק יט ,כג:
שלש שנים יהיה לכם ערלים .לשון ערלה לשון כסוי הוא ,וכאלו הפירות מכוסים באילנות ,שאין לו רשות ליגע
בהם ולא ליהנות בהם.
 8אברבנאל ויקרא יט ,כג )עמ'  214במהד' חורב(:
לכן אנכי מצוה אתכם ששלש שנים יהיו לכם ערלים רוצה לומר שתעשו מפריו ערלה ודבר מותרי אטום וחתום
שלא תאכלו אותו פרי אותם שלש שנים .ואמרו וערלתם ערלתו רוצה לומר הניחו את ערלתו כמות שהיא ולא
תאכלוה .כי לשון ערלה היא לשון כסוי ומותר כאלו הפרי ההוא מכוסה באילן ובלתי יוצא ממנו וזאת היא
תשובת השאלה הה'.
 9כבר פילון אלכסנדרוני באחד מטעמיו לברית מילה )בספרו” ,”De specialibus legibusשמתורגם
תחת שם “על החוקים לפרטיהם” בכרך ג’ של כתבי פילון בהוצאת מוסד ביאליק( מסביר שהיא נועדה
לסייע לפריון באופן פיזי .וכן כתב בכור שור בפירושו לבראשית יז,ב ,אף שאצלו זה לא הטעם העיקרי
של המילה .ואינו נכון עובדתית מבחינה פיזיולוגית.
ויש גם הסבר שהמילה מכשירה את אדם )לאו דווקא בנושא של פריון( כמו בתנחומא תזריע ס"ה ,רס"ג
אמונ"ד מ"ג פ"י )עמ' קמז במהד' הרב קאפח( ומקומות אחרים.
וכם ללא ספק ערלה היא גנאי שהרי משתמשים בשורש ע.ר.ל .ככנוי גנאי לנכרים.
 10הכתב והקבלה ויקרא יט ,כג:
וכן ערלת הפרי ,שעליו אמר כאן וערלתם ערלתו את פריו ,מלת ערלתו שב אל האילן ופי' שיהיה נחשב לכם
האילן כל ג' שנים הראשונות כאלו הוא ערל בלתי מוציא פירות )אוננוטצבאר( ,וזה ע"י שלא תהנו מהם והרי הם
כאלו אינם ,כי אחת היא אם שיהיה האילן בלתי מוציא פירות כל עיקר והוא ערל במוחלט ,או שהפירות שהוא
מוציא בלתי ראויים לאכילה מצד טעם הפגום ,והרי הוא ג"כ ערל במוחלט ,או שהוא מוציא פירות מתוקנים אבל
בלתי ראויים לאכילה מצד איסור הנאה הרי הוא ג"כ ערל אבל לא במוחלט כ"א בהסכמה דתיית ,שבבחינה זאת
יפול ג"כ על הפירות של שלש שנים כנוי ערלה שיש כאן פירות והם ערלים בלתי מושלמים אל האכילה והנאה
מהם ,כי איסור ערלה עליהם ולפיכך אמר יהיה לכם ערלים לשון רבים דהיינו העץ גם הפירות שהאילן יחשב
כערל כבלתי מוציא פירות והפרי גם היא כערל שאסור להנות ממנה.

 .3נטע רבעי.
על הפירות של השנה הרביעית כתוב שהם צריכים להיות קדש הלולים לה'.
המלה הלולים מוזכרת במקרא עוד פעם בשופטים ט ,כז בבמשמכות של אכילה ושתייה בבית ע"ז
של בעל ברית )שמוזכר לפני כן בשופטים ח ,לג(:
לוילצי או הל שכ םדה וליי בי צי רו אם ת כ ילרמל יהם ם וליי יד ירכו לו ליערשו יהלולי ים לויכבאו בל ית א-להל יהם ם וליאכי לו וליי ישתו לוייקל לי לו
אם ת ארבי ימם לםך:
ועיין גם בישעיהו סב ,ט:
ומקל בי צכ יו י יישתההו בי חל צי רות קכ יד ישי:
כי י ימאסי פכ יו יאכי לההו וי יהלי לו אם ת ה' י
וכן ביואל ב ,כו:
לו ראכללי תם ם אכול וי שכ בועל וי יהלללי תם ם אם ת של ם ה' א--להל יכםם ארשם ר עכ שכ ה עי מכ כםם לי הל פי לי יא וי לא ילבשו על ימי
ליעולכם:
המשמעות הפשוטה שיש לאכול את הפירות בירושלים בטהרה כמעשר שני ולהלל לה' על הטובה
שהשפיע לעמו .בזה הוא דומה למעשר שני שאף אותו אוכלים בקדושה בירושלים.
ובאופן הזה פירשו רש"י ,11רשב"ם ,12ראב"ע ,13רמב"ן ,14רבינו בחיי ,15רלב"ג ,16אברבנאל ,17העמק
דבר 18ורש”ר הירש.19
 11רש"י ויקרא יט ,כד:
יהיה כל פריו קדש  -כמעשר שני שכתוב בו )ויקרא כז ל( וכל מעשר הארץ וגו' קדש לה' .מה מעשר שני אינו
נאכל חוץ לחומת ירושלים אלא בפדיון ,אף זה כן .ודבר זה הלולים לה' הוא ,שנושאו שם לשבח ולהלל לשמים:
 12רשב"ם ויקרא יט ,כד:
קודש הלולים  -קודש כמעשר שני לאוכלו בירושלים ולהלל לבוראו ,שכן מצינו במעשר שני שיאכלוהו במקום
אשר יבחר ]וגו'[ למען תלמד ליראה את י"י א-להיך כל הימים:
 13אבן עזרא ויקרא יט ,כד:
קדש הלולים להלל השם והכהן יאכלנו:
ומה שכתב שהכהן יאכלוהו אינו לפי ההלכה ,אף שגם מיוחס ליונתן תרגם באופן דומה וכן כתב
אברבנאל.
 14רמב"ן ויקרא יט ,כג:
וטעם המצוה הזאת ,לכבד את ה' מראשית כל תבואתנו מפרי העץ ותבואת הכרם ולא נאכל מהם עד שנביא כל
פרי שנה אחת הלולים לה'.
 15רבינו בחיי ויקרא יט ,כג ,ופשוט שמקורו ברמב"ן:
ועל כן באה המצוה הזאת שלא נטעום מהנטיעה שנטענו עד הביאנו כל פריו הראשון הנגמר הראוי והמובחר
קדש הלולים לה' ,לאכלו שם ולהלל את שמו עליו.
 16בפירושו לויקרא יט ,כד )עמ'  267במהד' מעליות(:
ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לה' – רוצה לומר שיהללו עליו לה' על הטובה אשר השפיע להם;
וזה אמנם הוא להעיר שכל הטובות הם מאתו יתעלה.
ועיין גם בתועליות שם )עמ' .(292-293
 17אברבנאל ויקרא פרק יט בתשובה לשאלה ה )עמ'  214במהד' חורב(:
וגם בשנה הרביעית לא תאכלו אותו הפרי בשערים אבל כהני השם יאכלו אותו בירושלם והם יהללו וישבחו לא-
ל הנותן לכם כל טוב וזהו קדש הלולים.
ומה שכתב שהכהן יאכלוהו אינו לפי ההלכה ,אף שגם מיוחס ליונתן תרגם באופן דומה וכן כתב
ראב”ע.
 18העמק דבר ויקרא יט ,כד:
קדש הלולים לה' .האף שדינו כמעשר שני כידוע ,מכל מקום ביאר הכתוב שתכליתו של מצוה זו אינו כתכלית
מע"ש ,דבמע"ש כתיב למען תלמד ליראה וגו' ,וביארו חז"ל בספרי פרשת ראה לא ניתן מע"ש אלא בשביל
תלמוד ויראה כמו שיבואר שם ברצות ה' ,משא"כ רבעי תכליתו שיהי' הלולים לה' ,היינו שיברכו את ה' ,לפני ה'
בירושלים מקור הברכה ,וזה יהי לתועלת להוסיף תבואתו מאז והלאה .ולמדין מזה שהברכה מוספת השפעה
בגידולי ארץ ,ומכאן למדו חז"ל לא ליהנות לעולם בלי ברכה ,כדי שיהא השפעה בגידולי ארץ ,וכמש"כ
בבראשית ב' ה' מן אגדה דברכות דל"ה כל הנהנה מן עוה"ז בלי ברכה גוזל את הקדוש ברוך הוא וכנ"י כו' ע"ש:
 19עיין באריכות בפירושו לויקרא יט ,כד.

 .4השנה החמישית.
מה שהתורה מציינת לבסוף שאפשר לאכול פירות של השנה החמישית בא לסיים את הדינים של
פירות האילן ולציין שמשנה החמישית ואילך אין בפירות כל קדושה מיוחדת .ומה שלאחר מכן
היא כותבת "לי הו רסיף ללכתם יתבואתו אר נר י ה' א- -להל יכתם" ללא ספק מגיע לציין שאין לחשוש שהמנעות
מאכילת פירות של שלושת השנים הראשונות והגבלת אכילתם בשנה הרביעית תפגע בפרנסת
ישראל .אלא שהקב"ה יגמול לעמו על שמירת מצוותיו ברבוי בתבואה כך פירשו רב המפרשים.20
בדומה למה שהתורה מציינת על שנת בשמיטה.21
 .5טעם המצוות הללו.
ההסבר המתבקש שהתורה רצתה שהאדם יביא לה' מהיבול הראשון של העצים ויהלל לה' על
הברכה .אך היבול של שלוש השנים הראשונות מועט ואינו מכובד ,ולכן אינו מן הראוי להביאו
לפני ה' ,וגם בני אדם אינם רשאים להנות מהפירות לפני שידרינו מהם לה' ,שהרי מן הכבוד
להביא לה' מן הפירות הראשונים ,ואינו מן הכבוד שהדם יהנה מהם לפני כן.
והנה הלשונו הצחה של רבי נו יוסף בכור שור בפירושו לויקרא יט ,כג-כה:
שלש שנים יהיה לכם ערלים .שלא תהנה מפריו ,לפי שאין דרך ארץ שתהנה ממנו עד שתדרין
ממנו למקום ,כי ראשית כל תבואות ראוי להדרין לפני המקום ,ובשלש שנים ראשונים אינו טוען
אלא דבר מועט ואינו ראוי להביא לפני המקום ,ואתה אין אתה רשאי להקדים לי ,כמו שמביאין
עומר לפני המקום קודם שיאכלו חדש ,וביכורים מפירות האילן .והכא נמי בשנה הרביעית שהוא
טוען דבר הראוי הרי הוא קודש להביא לירושלים כמו מעשר שני ,או לפדותו להביא דמיו כמו
ממעשר דילפינן "קודש" "קודש" ממעשר משם ואילך הפירות שלך.
...
אני ה' א-להיכם .ואין אתם רשאין להקדים לי .ובשנה החמישית ...להוסיף לכם תבואתו .כלומר
מה שאמרתי לכם עד כאן להוסיף תבואות לכם עד שתעכבו שתוסיף בתבואה שתהיה ראויה לבא
לפני כמו שפי' .אני ה' .ואין ראוי להדרין לפני כי אם דבר מקובל .אי נמי ,אל יקשה לך אם תאבד
ג' שנים ,כי בכך תהא תוספת וברכה בתבואה.

 20ספרא קדושים ג ,ה:
רבי עקיבא אומר דברה תורה כנגד היצר שלא יהיה אדם אומר הרי ארבע שנים אני מצטער בו חנם לכך נאמר
להוסיף לכם תבואתו.
וכן כתבו רש"י ,רשב"ם ,בכור שור בפירושו השני ואחרים .ועיין פירושים אחרים בבכור שור וכתב
והקבלה.
21ויקרא פרק כה ,כ-כב:
אמרו מל ה נאכלל בל שכ נכה הל ישבי יעי ת הל ן לא ניזי כרע וי לא םנא-סף אם ת תי בואתל נו :וי צי וי יתי י אם ת בי ירככתי י כלכםם בל שכ נכה הל יש ישית
וי כי י ת י
וי עכ שכ ת אם ת הל יתבואה לי ישלש הל שכ ניים :וזי לרעי תם ם אל ת הל שכ נכה הל יש ימינית לו ראכללי תם ם ימן הל תי בואה יכשכ ן על ד הל שכ נכה הל תי ישיעי ת על ד
בוא תיבואתכה תאכילו יכשכן:

ובאופו דומה פירשו עוד ראשונים :חזקוני ,22רמב"ן בפירושו הראשון ,23רלב"ג ,24רבינו בחיי
בפירושו ע”ד הפשט ,25ר"ח קרשקש ,26ספר החינוך .27ואפשרי שזה גם כן כוונת יוסף בן מתתיהו.28
 .6קשר בין ערלה לנטע רבעי.
המשמעות היא שערלה ונטע רבעי קשורים ותלויים זה בזה .ואכן הרמב"ם נתן כלל הלכות מעשר
שני ונטע רבעי פ"י ,ה"י:
כל שהוא חייב בערלה יש לו רבעי ,וכל שפטור מן הערלה אינו חייב ברבעי שנאמר שלש שנים
יהיה לכם ערלים וגו' ובשנה הרביעית.
וכסף משנה כתב שמקורו מירושלמי ערלה פ"א ה"א:
 22חזקוני ויקרא יט ,כג:
שלש שנים יהיה לכם ערלים אין דרך ארץ שיתהנו ממנו עד שתביאו ממנו קרבן להקב"ה שהרי ראוי להקריב
לפניו ראשית כל התבואות ובשלש השנים הראשונים לנטיעתו אינו מביא דבר נאה ומתקבל לעשות קרבן
להקב"ה לפי שעדיין לא נשרש ולא ניתושב קודם לכך .לכם להביא את הנטוע לרבים.
 23פירוש הרמב"ן לויקרא יט ,כג:
וטעם המצוה הזאת ,לכבד את ה' מראשית כל תבואתנו מפרי העץ ותבואת הכרם ולא נאכל מהם עד שנביא כל
פרי שנה אחת הלולים לה' .והנה אין הפרי בתוך שלש שנים ראוי להקריבו לפני השם הנכבד ,לפי שהוא מועט,
ואין האילן נותן בפריו טעם או ריח טוב בתוך שלש שנים ,ורובן לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית .ולכך
נמתין לכולן ולא נטעום מהם עד שנביא מן הנטע שנטענו כל פריו הראשון הטוב קדש לפני השם ושם יאכלוהו
ויהללו את שם ה' ,והמצוה הזאת דומה למצות הבכורים:
ואמת הדבר עוד ,כי הפרי בתחילת נטיעת האילנות רב הלחות דבק מאד מזיק לגוף ואיננו טוב לאכלה ,כדג שאין
לו קשקשת )לעיל יא ט( ,והמאכלים הנאסרים בתורה הם רעים גם לגוף:
ואח"כ הוא גם הביא את דעת הרמב"ם.
 24רלב"ג בפירושו לויקרא יט ,כג )עמ'  265-266במהד' מעליות(:
וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו – למדנו מזה שהנוטע אילן מאכל בארץ
ישראל יאסר פריו שלוש שנים מיום שנטעו .והנה קראו 'ערלה' ,להורות שהוא מותר אין בו תועלת ,כמו הענין
בערלת הבשר .וטעם זה הוא כי בהתחלה לא יתכן לרוב האילנות שיתנו פרים באופן שישלם החום היסודי בו ,כי
לכח הזן בהם טרדה במה שיצטרך לו מהמזון לגידול גופם ,ולזה לא יתחזק על שיהיה שם מהמזון מותר מצומק
ומבושל ,יעשה ממנו הפרי ; וכבר תראה זה בביאור ביין ענבי הגפן הילדה ,שהוא חלוש החום היסודי מאד; ולפי
שרצתה התורה שיהיה ראש ית פריו קודש הלולים לה'  -להעיר כי ה' יתעלה הוא הפועל באמת בכל הפעולות
הטבעיות ומאתו הכל – חוייב שימתין זה עד השנה הרביעית שיהיה נבחר מה שיהיה לו.
ועיין גם במה שכתב בתועליות שם )עמ' .(292-293
 25רבינו בחיי ויקרא פרק יט ,כג ,ופשוט שמקורו ברמב"ן:
וע"ד הפשט :טעם המצוה לתת כבוד להקב"ה מהפרי הראשון הגמור הטוב שבארצנו ושלא נאכל ממנו עד אשר
נביא שנה אחת כל פריו הלולים ,וידוע כי האילן בתוך שלש שנים פריו מועט ואין בו טעם או ריח ,ולכך אינו
ראוי שנקריב אותו לפני ה' ,ורוב האילנות אינן מוציאין פירות עד השנה הרביעית לפי שכחו אינו נגמר בתוך
שלש עד שתכנס השנה הרביעית .וכן בטבע התולדות במין אדם עצמו ,והוא שאמרו באשה פחותה מבת שלש
שנים ויום אחד כנותן אצבע בעין דמי ובתוליה חוזרין ,והצריכו יום אחד כנגד השנה הרביעית שהפרי קדש .ועל
כן באה המצוה הזאת שלא נטעום מהנטיעה שנטענו עד הביאנו כל פריו הראשון הנגמר הראוי והמובחר קדש
הלולים לה' ,לאכלו שם ולהלל את שמו עליו.
ומדרך הטבע עוד כי הפרי בתוך שלש שנים הוא מזיק מאד לגוף מפני שיש בו ליחות מושפע מכח יניקת הארץ,
ועדיין לא עבר עליו זמן כל כך שיתחמם בכח השמש ויתחמם בכח האויר ,ועל כן הפרי כלו עפריי מימיי ,תגבר
עליו הליחה מאד ותזיק האוכלו ,כענין הדג שאין לו קשקשת שהליחה גוברת עליו ביותר לרוב ליחות המים
שהוא שוכן בהם בתחתוניהם ובמעמקיהם.
 26הרב חסדאי קרשקש ,אור ה' ,מ"ב ,כ"ו ,פ"ב )עמ' רנח במהד' הרב פישר(:
ומהחלק הזה גם כן השמיטות והיובלות וערלה וכרם רבעי והביכורים .וזה ,לפי שהיה ראוי שיפרש מהראשית
לשם ,והיה הפרי הראשון עד שלש שנים איננו משבח ,ראה השם לאסרו עד השנה הרביעית ,שהתירו בפדיון.
 27ספר החינוך פרשת קדושים מצוה רמז:
משרשי המצוה ,שרצה האל להיות האדם מתעורר להלל השם ברוך הוא בתחילת מבחר פירות אילנותיו ,כדי
שינוח עליו נועם השם וברכתו ויתברכו פירותיו ,כי האל הטוב חפץ בטוב בריותיו ,ולכן צונו להעלותן ולאכול
אותן במקום שבחר מימי קדם לעבודתו ברוך הוא ,כי שם צוה יי את הברכה ,ומבחר פירות האילן הם היוצאים
בשנה הרביעית.
ועוד יש תועלת לאדם בהיותו מצווה לאכול במקום ההוא קצת פירותיו ,כגון זה ומעשר שני וגם מעשר בהמה ,כי
מתוך כך יקבע מושבו או מושב קצת מבניו באותו המקום ללמוד תורה שם ,כי שם מורי התורה ועיקר החכמה,

א"ר יוחנן דברי רבי ישמעאל כל שאין לו ערלה אין לו רבעי.
אמנם שם הכלל מנוסח בצורה שלי לית ולא חיובית .כמו כן ,יש לעיין מה הגבולות של הכלל
הנ"ל.
הרמב"ם עצמו פסק מדעתו )"יראה לי"( שאין נטע רבעי נוהג בחו"ל )הלכות מאכלות אסורות
י,טו( ומאידך פסק שערלה נוהגת בחו"ל מהלכה למשה מסיני )שם י,י(  .29אמנם הרמב"ם נתן
למצוות הללו טעם של הרחקה מע"ז 30דלא כמו הרבה ראשונים שהובאו במאמר זה .ולפי הסברו
אין לשאול למה איסור הערלה רחב יותר מאשר איסור נטע רבעי.
אך גם לטעם שהערלה נאסרה מפני שאינו ראוי לאכול לפני הדרנה לגבוה והערלה עצמה אינה
ראוי לדורון כזה מפני פגימותה לא קשיא מידי .שהרי הגיוני שהגדרת מצוות לא תעשה תהיה
רחבה יותר מאשר הגדרת מצוות עשה המהווה בסיס לה.
דוגמא לדבר :חלב בהמות חולין נאסר מפני שיש להקריב חלב של בהמות קרבות ,ואינו ראוי
לאכול דבר המיועד לה' .שכל חלב הוא חלק מכובד וכעקרון מיועד לה' ,וגם אם הבהמה
הקונקרטית הזאת אינה קרבה – עדיין אינו מן הראוי להדיוט להנות ממנו.
ובאופן דומה אפשר להסביר את גם הדעות שהערלה נוהגת בחו"ל ,אך נטע רבעי – לא.
מה גם שיש ראשונים שסוברים שנטע רבעי נוהג בחו"ל ,או אולי רק כרם רבעי ,מפני שאפשר
שבחו"ל הלכה כמקל בארץ ישראל ,וקיימת מחלוקת בארץ ישראל בשאר פירות האילן פרט לכרם.
ולדידם השאלה לא מתעוררת כלל.
מה שיותר קשה הוא שחז"ל עצמם ,לא הראשונים ,נחלקו האם נטע רבעי נוהג בכל פירות האילן,
או רק בכרם .אך לא מצאנו מחלוקת כזא ביחס לערלה שהיא לכו"ע נהוגה בכל פירות מאכל.
ויוצא שהדעה שיש רק כרם רבעי ולא נטע רבעי קשה על הטעם מצוות ערלה של בכור שור
ודעימיה .שקשה ביותר להבין למה שהערלה ונהג בכל פירות אם נטע רבעי נוהג רק בכרם .וכך
אכן הקשה רד"צ הופמן אחרי הביאו את דעת הרמב"ן )בביאורו לויקרא יט ,כג-כה(:
ברם צריך להניח שיש לאיסור ערלה כשהוא לעצמו נימוק שאינו תלוי בנטע רבעי .זה יוצא גם
מתוך ביטוי המצוה המודגש "וערלתם ערלתו וגו'"; אפילו אם נתעלם מן העובדה שלפי דעה אחת
נוהג דין "נטע רבעי" רק בכרם.
וכמו שנכתוב במצות מעשר שני בעזרת השם.
והרמב"ן זכרונו לברכה כתב בטעם מצוה זו בפירושיו ,כדי לכבד השם מראשית כל תבואתנו ולא נאכל מהם עד
שנביא כל פרי שנה אחת הלולים ליי ,והנה אין הפרי בתוך שלש ראוי להקריבו לפי שהוא מועט ,גם שאין נותן
בפריו טעם או ריח טוב ,גם כי רוב האילנות לא יוציאו פירות כלל עד שנה רביעית לנטיעתן ,ולכך נמתין לכולן,
והמצוה הזאת דומה לבכורים .ועוד כתב כי אמת הדבר עוד שהפרי בתחילת נטיעתו עד השנה הרביעית ,רב
הלחות דבק מאד ,מזיק לגוף ואיננו טוב לאכילה ,כדג שאין לו קשקשת והמאכלים הנאסרים בתורה שהם רעים
גם לגוף.
28יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים ,ס"ד:226-227 ,
מי שנטע בארץ והנטעים נשאו פרי לפני ארבע שנים ,אל יביא ממנו תרומות לא-להים ואל ישתמש בו לצרכו; כי
לא עלה הפרי יפה בזמנו ומחמת כפית הטבע ללא עת אין הפרי יפה לא-להים ולא יאה לבעלים עצמם להשתמש
בו .ואילו בשנה הרביעית ייבצר כל מה שגדל ,משום שהפרי בשל אז בזמנו .ולאחר שיאסוף אותו יביאו לעיר-
הקודש ויאכל אותו יחד עם המעשר של שאר התנובה בסעודת רעים ועם יתומים ונשים שנתארמלו .ורק בשנה
החמישית יהא רשאי ליהנות מפירות נטיעותיו.
אמנם אפשרי גם לפרש שהוא סבור כראב"ע ואחד מטעמים ברמב"ן ,רבינו בחיי וספר החינוך שהפרי
מזיק לאדם ולכן נאסר לשימוש.
 29אמנם בגמרא קיימים עוד דעו על הערלה בחו"ל .יש אומרים שאינה נוהגת ,ויש אומרים שנוהג רק
מדרבונן )או מנהג( .אמנם נפסק כדעה שם שערלה נהוגה בחו"ל בוודאי ולא בספק מהלכה למשה
מסיני.
30עיין במו"נ ח"ג פל"ז .ובדרכו הלכו אברבנאל ואחרים.

ועיין בתלמידי רבינו יונה בהסבר של מחלוקת כרם רבעי ונטע רבעי – האם לומדים נטע רבעי
מערלה או לא.31
וצריך עיון איך ליישב את הדעה שנטע רבעי נוהג רק בכרם עם הטעם של בכור שור ודעימיה.
ואולי אכן זה אינו הטעם היחיד ,ואולי אכן הערלה נאסרה גם מפני שאינו ראוי לעם קדוש
להתשמש בפירות פגומים כמו שפירשו כמה חכמים .או טעם אחר שכתבו חכמים שונים .וצע"ג.

31רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות כד ע"ב:
ובגמ' נחלקו בפירוש הברייתא הזו חד אמר נטע רבעי כלומר כיון שכתוב בפסוק של מעלה גבי ערלה ונטעתם כל
עץ מאכל כמו כן מ"ש בפסוק האחר הסמוך לו דין פדיון דכתיב ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים ג"כ
מדבר בכל עץ מאכל ובכל דבר שנוהג בו דין ערלה נוהג בו דין נטע רבעי וכל זמן שלא פדאו קדש הוי ואסור
לאכלו וחד אמר כרם רבעי כלומר אינו נוהג בכל נטע אלא בכרם בלבד דדרשינן הלולים הלולים ויליף לה בגזירה
שוה בגמרא דכתיב הכא להוסיף לכם תבואתו וכתיב ותבואת הכרם מה להלן כרם אף כאן כרם ועוד יש סמך
לדבריו דכתיב אשר נטע כרם ולא חללו מה להלן חלול של כרם אף כאן של כרם ולמ"ד כרם רבעי נפרש
הברייתא יין שצריך לברך לפניו ולאחריו לפניו בפה"ג ולבסוף ברכה מעין שלש ומיין ילפינן לכל שאר דברים
שצריך לברך עליו לפניו ולאחריו כפי הברכה הראויה לו ולמ"ד נטע רבעי נפרש הברייתא בכל נטע ומנטע ילפינן
לירקות ולכל שאר דברים שכולם צריך לברך עליהם תחלה וסוף תחלה כל אחד ואחד כפי הברכה הראויה לו
ולבסוף בורא נפשות:

