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הפרי ופרי מעלליו
אם נחפש בקונקורדנצייה לתנ"ך את המילה ְּפ ִרי ,ניווכח כי היא מופיעה בו יותר ממאה פעמים – וכולן בלשון
יחיד .כפי שכותב חוקר הלשון גד בן-עמי צרפתיְּ ,פ ִרי הוא ביסודו שם קיבוצי שמשמעותו 'יבול'' ,תנובת
בּולּה וְ ֵעץ ַה ָש ֶדה יִ ֵתן ִפ ְּריֹו" (ויקרא כו ,ד) .רק בלשון חכמים קיבל הפרי משמעות של
ָארץ ְּי ָ
ָתנָה ָה ֶ
הצמח'" :וְ נ ְ
יחידה אחת ,ואז נוצרה לו צורת הרבים ֵּפרֹות .במשנה ברכות ו ,א נאמר" :על ֵּפרות האילן הוא אומר :בורא
במ ְט ֵב ַע הברכה באה המילה ְּפ ִרי על דרך לשון המקרא ,ואילו המשנה עצמה נוקטת את צורת הרבים
פרי העץ"ַ .
ֵּפרות .גם ה ֵּעץ הנזכר בברכה אופייני ללשון המקרא ,לעומת האילן האופייני ללשון חכמים.
מבחינה בוטנית פרי הוא איבר הצמח המכיל את הזרעים .על פי זה גם מלפפון ועגבנייה הם ֵפרות .ואולם בחיי
הפרות מתוקים ומשמשים לקינוח הסעודה
היום-יום אנו נוהגים להבחין בין ֵפרות לירקות לפי הטעםֵ :
ולתקרובת .הבחנה אחרת בין סוגי ֵפרות היא ההבחנה ההלכתית :על ֵפרות של אילנות רב-שנתיים מברכים
"בורא פרי העץ" ועל שאר ה ֵפרות "בורא פרי האדמה".
למילה ְּפ ִרי מקום של כבוד בלשוננו גם מחוץ לגן ולפרדס .היא מציינת את צאצאי האדם והבהמה ,בעיקר
ַאד ָמ ְת ָך ּו ְּפ ִרי ְב ֶה ְמ ֶת ָך( "...דברים כח ,ד) .העץ העושה ֵפרות הוא משל
רּוך ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ּו ְּפ ִרי ְ
בצירוף 'פרי בטן'ָ " :ב ְ
יח"
ַצ ִל ַ
ֲשה י ְ
לאדם המצליח" :וְ ָהיָה ְכ ֵעץ ָשתּול ַעל ַפ ְלגֵי ָמיִ ם ֲא ֶשר ִפ ְּריֹו יִ ֵתן ְב ִעתֹו וְ ָע ֵלהּו לֹא יִ בֹול וְ כֹל ֲא ֶשר ַיע ֶ
ֲל ָליו" (ירמיהו יז ,י)" ,אלו
(תהלים א ,ג) .בהשאלה ְּפ ִרי פירושו רווח ותוצאה" :וְ ָל ֵתת ְל ִאיש ִכ ְד ָר ָכיו ִכ ְּפ ִרי ַמע ָ
דברים שאדם אוכל ֵּפרותיהם [=רווחיהם] בעולם הזה ,והקרן [=השכר הבסיסי של המצווה] קיימת לו לעולם
הבא" (משנה פאה א ,א) .גם בלשוננו היום הפרי משמש במשמעות זו' :מאמציו נשאו פרי'' ,ההשקעה הניבה
ֵּפרות'' ,פרי מחקר של שנים'' ,ספר מפרי עטו'' ,פרי המקרה' ועוד.
אל המילה ְּפ ִרי קשור הפועל ָפ ָרהִ ,ל ְּפרֹות ,המציין ִה ְת ַרבּות והעמדת צאצאים .ידועה ברכתו
ָארץ"...
ּומ ְלאּו ֶאת ָה ֶ
ּורבּו ִ
ֹאמר ָל ֶהם ֱאל ִֹהים ְּפרּו ְ
של אלוהים לאדם" :וַיְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים ַוי ֶ
ַע ְצמּו ִב ְמאֹד
ּובנֵי יִ ְש ָר ֵאל ָפרּו וַיִ ְש ְרצּו וַיִ ְרבּו ַוי ַ
(בראשית א ,כח) ,ועל ישראל במצרים נאמרְ " :
ָארץ א ָֹתם" (שמות א ,ז) .כמו המילה ְּפ ִרי ,גם הפועל ָפ ָרה משמש במשמעות
ַת ָמ ֵלא ָה ֶ
ְמאֹד ו ִ
מושאלתַ :ק ְּר ַקע פֹו ִר ָיה או ַכר פֹורה הם מקום – מוחשי או מופשט – שיש בו בסיס
נוח להיווצרות או להתרבות של תופעה מסוימת .משורר הכותב שירים רבים נחשב
פֹורה או פֹו ִר ָיה.
משורר פֹורה ,ולאחר פגישה מוצלחת אומרים שהשיחה הייתה ָ
עץ הנותן ֵפרות נקרא עץ מאכל או אילן מאכל ,ועץ שאינו נותן ֵפרות נקרא אילן ְּס ָרק (מילה
זו קשורה כנראה למילה ֵריק) .ולפי אמרתו של אחד מחכמי התלמוד הבבלי ,לא לנצח
יתקיים הבדל זה שבין העצים" :עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו ֵפרות"
(כתובות קיב ע"ב).
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