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 הפרי ופרי מעלליו
 

ִריך את המילה "אם נחפש בקונקורדנצייה לתנ  וכולן בלשון  –ניווכח כי היא מופיעה בו יותר ממאה פעמים , פְּ

ִרי, עמי צרפתי-כפי שכותב חוקר הלשון גד בן. יחיד תנובת ' ',יבול'הוא ביסודו שם קיבוצי שמשמעותו  פְּ

בּוָלּה ָהָאֶרץ ְוָנְתָנה" :'הצמח יֹו ִיֵתן ַהָשֶדה ְוֵעץ יְּ קיבל הפרי משמעות של  חכמיםרק בלשון (. ד ,כו ויקרא) "ִפרְּ

רֹותואז נוצרה לו צורת הרבים , יחידה אחת רותעל : "א נאמר, במשנה ברכות ו. פֵּ בורא  :האילן הוא אומר פֵּ

ִריהמילה  בַמְטֵבַע הברכה באה". העץ פרי ואילו המשנה עצמה נוקטת את צורת הרבים , על דרך לשון המקרא פְּ

רות ץגם ה. פֵּ  .האופייני ללשון חכמים אילןלעומת ה, הנזכר בברכה אופייני ללשון המקרא עֵּ

בחיי ואולם . הם ֵפרות יהועגבני ןמלפפוגם על פי זה  .פרי הוא איבר הצמח המכיל את הזרעים מבחינה בוטנית

רות מתוקים ומשמשים לקינוח הסעודה הפֵ : בין ֵפרות לירקות לפי הטעם אנו נוהגים להבחיןיום -םהיו

מברכים שנתיים -ֵפרות של אילנות רבעל : היא ההבחנה ההלכתית ֵפרותהבחנה אחרת בין סוגי . ולתקרובת

 ."פרי האדמהבורא "ֵפרות השאר על ו "פרי העץבורא "

ִרילמילה  בעיקר , היא מציינת את צאצאי האדם והבהמה .גם מחוץ לגן ולפרדסבלשוננו ד בומקום של כ פְּ

ִרי ָברּוְך " :'פרי בטן' בצירוף ִריּו ִבְטְנךָ  פְּ ִריּו ַאְדָמְתךָ  פְּ העץ העושה ֵפרות הוא משל (. ד ,כח דברים..." )ְבֶהְמֶתךָ  פְּ

יֹו רֲאֶש  ָמִים ַפְלֵגי ַעל ָשתּול ְכֵעץ ְוָהָיה" :לאדם המצליח  "ַיְצִליחַ  ַיֲעֶשה ֲאֶשר ְוכֹל ִיבֹול לֹא ְוָעֵלהּו ְבִעתֹו ִיֵתן ִפרְּ

ִריבהשאלה (. ג ,א תהלים) ִרי ִכְדָרָכיו ְלִאיש ְוָלֵתת: "פירושו רווח ותוצאה פְּ אלו ", (י ,יז ירמיהו" )ַמֲעָלָליו ִכפְּ

רותיהםדברים שאדם אוכל  קיימת לו לעולם [ השכר הבסיסי של המצווה]=והקרן  ,בעולם הזה[ רווחיהם]= פֵּ

ההשקעה הניבה ', 'פרימאמציו נשאו ': גם בלשוננו היום הפרי משמש במשמעות זו(. א, משנה פאה א" )הבא

רות  .ועוד' המקרה פרי', 'עטופרי ספר מ', 'מחקר של שנים פרי' ,'פֵּ

ידועה ברכתו . ִהְתַרבּות והעמדת צאצאים המציין, תרֹופְּ לִ , ָפָרהקשור הפועל  יִר פְּ אל המילה 

רּו ֱאלִֹהים ָלֶהם ַויֹאֶמר ֱאלִֹהים אָֹתם ַוְיָבֶרְך : "של אלוהים לאדם  ..."ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו פְּ

 ְמאֹדִב  ַוַיַעְצמּו ַוִיְרבּו ַוִיְשְרצּו ָפרּו ִיְשָרֵאל ּוְבֵני" :ועל ישראל במצרים נאמר, (כח ,א בראשית)

משמש במשמעות  ָפָרהגם הפועל , יִר פְּ כמו המילה (. ז ,א שמות) "אָֹתם ָהָאֶרץ ַוִתָמֵלא ְמאֹד

 שיש בו בסיס  –מוחשי או מופשט  –הם מקום  הר  ֹור פכַ או  היָ ִר ֹוע פַק רְּ ַק : מושאלת

 משורר הכותב שירים רבים נחשב . נוח להיווצרות או להתרבות של תופעה מסוימת

הורר מש  .היָ ִר ֹופאו  פֹוָרהולאחר פגישה מוצלחת אומרים שהשיחה הייתה , פֹור 

מילה ) קרָ אילן סְּ ועץ שאינו נותן ֵפרות נקרא , אילן מאכל או עץ מאכלעץ הנותן ֵפרות נקרא 

לא לנצח , ולפי אמרתו של אחד מחכמי התלמוד הבבלי. (כנראה למילה ֵריקזו קשורה 

" עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו ֵפרות: "ן העציםיתקיים הבדל זה שבי

 (.ב"כתובות קיב ע)
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