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אלא ) ארור(אינו מלשו� קללה " וארוה"
מנחי למד " ארה"ושורשו , מלשו� לקיטה
וכ  הוא . מ� הכפולי�" ארר"הפועל ולא 

שע� ישראל נמשל , ביאור העניי� בקצרה
א ע� ישראל וה לקח את הגפ� ה"לגפ� והקב

ו ש� ממצרי� והסיעו לאר" ישראל ונטע
ונת� לגפ� לעשות שורשי� באר" וענפי� 
ארוכי� והנה שואל הפסוק למה בזמ� החרב� 

ה את הגדר של הכר� של אותה "פר" הקב
הגפ� וכל העובר עובר ולוקט ממנה מ� הבא 

ה את "ובנמשל מדוע הסיר הקב? לידו
ישראל וכל אומות העול� השמירה על ע� 

  ?מציקי� לו
  

 "הספינההמוכר את "פרק � ב"והנה הרשב
 לומרכותב שאורה שיי  ) ב"ב ע"ב פ"ב(

, וקוצר בתבואה, ובוצר בענבי�, בתאני�
ומלקט , ומוסק בזיתי�, וגודר בתמרי�
ב "ג ע"ועיי� ג� בשבת ע(בשאר אילנות 

ונשאלת השאלה למה נקט ). י ש�"וברש
השייכת " אוֶרה"הפסוק המדבר על גפ� לשו� 

ר  עברי ד�ל ובצרוה כל"דהול, יותר לתאני�
  ?עברי דר �פ ולקטוה כל"או עכ

  
בהשקפה ראשונה נראה שאי� הכרח שלשו� 

בא רק לגבי תאני� כי מצאנו לשו� " אורה"
זה ג� לגבי מיני� אחרי� כמו לגבי מור 

" אריתי מורי ע� בשמי"ובשמי� בפסוק 
ולגבי ענפי� יבשי� לפי , )השירי� ה�שיר(

ראה (יא ,חלק מ� המפרשי� בישעיהו כז
דרבא במקרא לא מצאנו לשו� וא, )לקמ�

זאת צרי  �אבל בכל. אוֶרה על תאני� כלל
להבי� מה מאפיי� את האוֶרה שנית� לו ש� 

ל השתמשו בו לתאר "ומדוע חז? בפני עצמו
שהרי , הלא דבר הוא, לקיטת תאני� בדווקא

למשל יש הבדל בי� בצירה לבי� לקיטה שזה 
בכלי וזה ביד כפי שמסביר המלבי� בויקרא 

  .ט"י
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במדבר (פ המדרש "ד לבאר ע"והנראה לענ

נוצר תאנה : "ל"וז )ו"רבה פרשה כא אות ט
למה נמשלה תורה ) משלי כז"  (יאכל פריה

שרוב האילנות הזית הגפ� והתמרה בתאנה 
נלקטי� כאחת והתאנה נלקטת מעט מעט כ  
התורה היו� לומד מעט ולמחר הרבה לפי 

.". שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשנתי�
זאת כי בשאר האילנות מתבשלי� הפירות ו
יחד ולכ� די בפע� אחת ) פחות או יותר(

פ ללקוט "או עכ(לרדת וללקוט את כול� 
תאנה )ע" ה(ואילו התאני� ב, )במעט פעמי�

אלא היו� מעט , אינ� מתבשלות בבת אחת
לשו� (וכל שעה ראוי לאכול מה� , ולמחר מעט

רבה ובשיר השירי� ). ב"ד ע"י בעירובי� נ"רש
רבי אבהו ": דודי ירד לגנו"ה "ד' פרשה ו

יפה , אמר התאנה הזו בזמ� שנלקטת בעונתה
ובזמ� שאינה נלקטת , לה ויפה לתאנה

נמצאנו למדי� . רע לה ורע לתאנה, בעונתה
א להשאיר את הפירות המבושלי� "שא

ומבואר ש� , בתאנה וללקוט הכל ביחד
שכיו� שהחמה זורחת על  �" 'דילמא ר"ה "בד
  .אני� ה� מתליעותהת
  

" אורה"ולפי זה יתכ� שהביאור של המילה 
מנת לחזור �מעט על) מכל ע"(הוא ללקוט 

שזה מאפיי� את , וללקוט מעט בפע� הבאה
וכ� לגבי מור ובוש� . דר  לקיטת התאני�

ל שאי� דר  ללוקטו כולו מ� הג� בפע� "י
כל פע� לוקטי� מעט לצור  אותו  אלא אחת
ולפי ביאור זה . סד הג�שא� לא כ� יפ, היו�

ה "נבי� יותר טוב מה ששואל דוד המל  ע
ה נת� לכל העוברי� "בתהלי� למה הקב

מע� (ללקוט מ� הגפ� ) ע"אוה(והשבי� 
פע� אחר פע� ללא  �) ישראל ולהציק לו

הפסקה כל יו� וכל שעה ועל מנת לשוב 
, ולהמשי  להציק לה� ג� בהזדמנות הבאה

הבט משמי� י� צבקות שוב נא אלה"ומבקש 
ובדווקא נקט לשו� ". וראה ופקד גפ� זאת

אורה ולא לשו� בצירה או לקיטה שרצה 
ע לע� "להדגיש שהצרות שעושי� אוה

  .ישראל חוזרי� ונשני�
  

אבל ראיתי בתרגו� לערבית של ההפטרה 
בבל על הפסוק  הודיי לש אבב�שעהלת

אי� ' אס& אסיפ� נא� ה"ג "י' בירמיהו ח
י� בתאנה והעלה נבל ענבי� בגפ� ואי� תאנ

שמפרש שיקטו& אות� " ואת� לה� יעברו�
הענבי� מ� כמו שנקטפי� ) את ע� ישראל(

ויקטו& אות� כמו , שנקטפת מעט מעט הגפ�
. מעט מעטשנקט&  התמר מ� הע�שנקט& 

, ונראה לכאורה שהתחל& לו תאנה בתמר
וחפשתי מקור לדבריו . דתמר מא� דכר שמיה

מ "ומ. ¨A§�¦אבל לא מצאתי במדרשי� כלל
שלפי דברינו אופ� זה , קשה לי ענבי� אענבי�

של לקיטה מעט מעט שיי  בתאני� דווקא 
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. אחת�ולא בענבי� שבוצרי� אות� בבת
כא�  ,ואפשר שענבי� אענבי� לא קשיא

אז קוטפי� את ) לגת(שבוצרי� אות� ליי� 
, והא שקוטפי� אות� לאכילה, הכל ביחד

שיש שקוטפי� מעט מעט כדי אכילת יו� 
או אפשר שבצירה מתייחסת . ביומו

לעוללות  �לאשכולות והלקיטה למה שנשאר 
  .מעטשאות� קוטפי� מעט 

   
מתאר את ) יא,כז(והנה הנביא ישעיהו 

, ביבש קצירה תשברנה"הפורענות בפסוק 
י ושאר "ועיי� רש" אותה מאירותנשי� 

מפרשי� ש� שנחלקו דונש ומנח� במילת 
שהעצי� שדונש פירש שמחמת ". מאירות"

יהיו יבשי� יהיו נוחי� להדלק ומאירות 
והוא דר  משל כמו הע" (פירושו מדליקות 

כשיבש אז בקל אפשר לקחתו ולהדליקו 
ולבערו כ  ע� ישראל כשיגיע עת הפורענות 

לו וישחיתו  ע(רֵ אפילו אומות חלשות כנשי� יָ 
אבל מנח� מפרש ). ק ש�"פ הרד"ע �אות� 

דונש שבענפי� והשיב לו . מלקטות �מאירות 
והמלבי� פירש . יבשי� אי� מלקטי� פרי

ונשי� באות , כשני הפירושי� ג� יחד
, ועוד ש�. ומלקטות הקציר להאיר ב� אש

ונשי� האביונות המלקטות עצי� להאיר 
ועתה לא קשה קושיותו של . מלקטות אות�

) היבשי�(דונש מפני שמלקטי� את העצי� 
י "הרוכ� פירש המ. עצמ� ולא את פירותיה�

קרא ונשי� באות ונוטלות אות� להדליק 
מה� כלומר שיהיו כל האומות שובי� את 

  .מפזרי� אות� בארצות)ו(ישראל 
  

ולפי דברינו אתי שפיר שהנשי� האביונות 
, באות ולוקטות עצי� יבשי� להדליק�

ומסתמא מלקטות מעט לצור  היו� 
והשתמש הנביא , ולמחרת ישובו וילקטו שוב

את הפורענות שכל  בשורש ארה לתאר
האומות שובי� ומפזרי� את ע� ישראל 

מה תאנה שאי� כל פירותיה , בדומה לתאנה
כ  ע� , זער פה וזער ש� אלא נלקטי� יחד

  .ישראל זער גולה לאר" זו וזער לאר" אחרת
  

ק "פ הרד"בדר  אחרת ע לומרעוד אפשר 
בשורש ארה שמסביר את הפסוק בשרשי� 

ות יבואו בישעיהו שכאשר תשברנה הפאר
כי אי� דר  הנשי�  �הנשי� וילקטו אות

ולפי זה אולי אפשר . לעלות על הע" וללקט
שהמאפיי� את השורש ארה הוא  לומר

ולפי זה ג� ). וביד(ללקוט בקלות ללא מאמ" 
דוד המל  בתהלי� תאר את הפורענות 
בשורש ארה כדי לרמוז לכ  שאחרי 

ה הסיר את השמירה המיוחדת עלינו "שהקב
אז כבר יכולי� אומות העול� ) גדריה פרצת(

אפילו  �דר  � וארוה כל עברי � בקל להרע לנו 
עוברי דר  שאינ� ערוכי� למלחמה יוכלו 

, ופירוש אריתי מורי ע� בשמי. לגבור עלינו
לקטתי בקל את המור ע� הבוש� לרוב 

  .חשקי

  
ונשאר רק להסביר מדוע קל יותר ללקוט 

א ובאמת כ  הו. תאנה מפירות אחרי�
ב פרק המוכר את "ב(שמספיק אורה וסלו 

והטע� הוא משו� שנלקטת מעט ) הספינה
אי נמי שאי� צור  לטפס על הע" , בכל פע�

פ "והוא ע, כדי לקטו& את פירות התאנה
ר יוד� "א: ה"ילקוט שמעוני הושע רמז תקכ

אורי� אותה אחת , התאנה הזאת בתחלה
אחת ואחר כ  שתי� ואחר כ  שלש עד 

ופירש . תה בסלי� ובמגרפותשאורי� או
לוקטי תאני� יש לה�  "גר&"הערו  בער  

ו ותופס ביחור של "מגריפה שקורי� רישל
. תאנה ומורידו לאר" ולוקט� ומניח� בסל

א� כ� ללקוט תאנה קל יותר מפני . ל"עכ
שאי� צור  לטפס על הע" כדי להוריד את 

ופירושו עולה בקנה אחד כפתור . הפירות
ק בשורשי� על הפסוק "הרדופרח ע� פירוש 

  .בישעיהו


