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"ְּפִרי ֵעץ ָהדָר": ראשית גידולו של האתרוג בארץ ישראל 
ושלבי חדירתו למסורת ולתרבות היהודית 

ובל גדות, עודד ליפשיץ י לנגוט,  דפנה 

הקדמה

אתרוג )Citrus medica( נמנה עם ארבעת המינים שנטילתם היא אחת ממצוות 
חג הסוכות: "ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהדָר ַּכֹּפת ְּתָמִרים וֲַענַף ֵעץ–
ָעֹבת וְַעְרֵבי–נַָחל ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפנֵי יְהוָה ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת יִָמים" )וי'' כג 40(. שלא 
במזרח  בר  גדל  אינו  האתרוג  וערבה(  הדס,  )תמר,  האחרים  המינים  כשלושת 

התיכון.1
למחוזותינו  האתרוג  של  הגעתו  מועד  בדבר  בדעתם  חלוקים  החוקרים 
ולזיהויו עם "פרי עץ הדר" המקראי. לפני כמה שנים ניטש מעל גבי במה זו 
ויכוח מדעי בסוגיה. גדעון ביגר ונילי ליפשיץ2 טענו שמינֵי הדרים הגיעו לארץ 
"פרי עץ הדר" עם  זיהוי  וגם מסורת  לכל המוקדם במאה העשירית לספירה, 
האתרוג התגבשה בתקופה מאוחרת מאוד. לדעתם, "עץ הדר" הנזכר במקורות 
אינו האתרוג, והמקורות מתכוונים לפרי שמוכר בשמו לימון ליסבון, שאותו הם 
מתארים כפרי בעל צוואר מאורך ופיטם. לעומתם טען פליקס3 בהמשך לדעתם 
של גור, מולדנקה ומולדנקה,4 שהאתרוג היה מוכר בארץ–ישראל כבר בתקופת 
המקרא. דעת ביניים הביע טולקובסקי,5 ולפיו האתרוג הגיע לאזור רק בעקבות 

כיבושי אלכסנדר מוקדון.

זוהרי, הופף ווייס 2012.  1
ביגר וליפשיץ תשנ"ז.  2

פליקס תשנ"ז.  3
גור תשל"ד; מולדנקה ומולדנקה 1952.  4

טולקובסקי 1966.  5
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ידינו  על  ופורסמו  שזוהו  ירושלים,  שליד  רחל  מרמת  חדשים  ממצאים 
הארץ– למרחב  האתרוג  של  הגעתו  מועד  על  חדש  אור  שופכים  לאחרונה,6 
ישראלי ועל ראשית גידולו ביהודה. ברמת רחל נחשף מכלול של גן מלכותי 
סביב לחזיתו המערבית של ארמון גדול ומפואר, שהתקיים במקום עוד מהמאה 
זה,  מלכותי  שבגן  המים  מבֵרכות  באחת  שערכנו  במחקר  לפנה"ס.  השביעית 
המתוארכת למאות החמישית והרביעית לפנה"ס, הצלחנו לזהות גרגרי אבקה 

מאובנים7 של אתרוג )Citrus medica( שנשתמרו בטיח של הבֵרכה.
מרכיביו   את  במדויק  לשחזר  ִאפשר  מאובנים  אבקה  גרגרי  של  זיהוים 
מצמחים  מורכב  שתועד  האבקה  גרגרי  מאסף  זה.8  מפואר  גן  של  הבוטניים 
המשמשים  וצמחים  תרבותיים  פרי  ומעצי  הים–תיכוני9  לחורש  האופייניים 
לקישוט בגינות נוי.10 כמה מן העצים שזוהו בטיח של בֵרכת המים לא גדלים 
בר באזורנו אלא ייוּבאו ממרחק,11 וביניהם האתרוג, שהוא ללא ספק הממצא 

לנגוט ואחרים 2013.  6
גרגרי האבקה של הצמח )pollen( נושאים את תאי המין הזכריים ונוצרים באבקנים )איברי   7
המין הזכריים של הפרחים(. באמצעות רוח, בעלי–חיים )בעיקר חרקים( או מים מועברים 
גרגרי האבקה אל העלי )איבר המין הנקבי של הפרח(, וכך מתרחשת ההפריה. לכל צמח 
עבור  זהות"  "תעודת  מעין  הגרגרים  ועל–כן משמשים  לו,  האופיינית  צורת גרגר אבקה 
ובסיועם  אור  מיקרוסקופ  באמצעות  כלל  בדרך  מזוהה  האבקה  גרגר  השונים.  הצמחים 
הנוכחי  )במחקר  האזור  מן  ימינו  של  אבקה  של גרגרי  השוואה  ואוסף  פולן  מגדירי  של 
השתמשנו באוסף הפולן של מוזאון הטבע הלאומי על שם שטינהרדט, אוניברסיטת תל 
אביב(. גודל הגרגרים נע בין מיקרונים בודדים לכמה  עשרות מיקרון )אלפית מילימטר(. 
לגרגר האבקה דופן המורכבת מן החומר האורגני העמיד ביותר בטבע )ספורופולנין( ולכן 
עשויים הגרגרים להשתמר כמאובנים במשך עשרות אלפי שנים ואף מאות אלפי שנים. 
שנים מעטות  בתוך  ונעלם  האבקה מתחמצן  הפלסמטי של גרגר  תוכו  כי  להדגיש  ראוי 
דופן התא, העשויה מחומר עמיד במיוחד, משתמרת.  ורק  טובים,  גם בתנאי השתמרות 

להרחבה על תרומתם של גרגרי אבקה מאובנים במחקר הארכיאולוגי ראו לנגוט 2013.
ככל  חדרו,  הגרגרים  רוב  במעבדה.  כימי  בתהליך  הטיח  משכבות  בודדו  האבקה  גרגרי   8
הנראה, לטיח בעת ייבושו, ומיעוטם חדרו דרך המים ששימשו לערבב את הטיח. במחקרם 
של לנגוט ואחרים )2013( נבדקו כמה שכבות טיח, והתברר כי אחת מהן טויחה בעונת 
האביב, בעת שהגן היה בשיא פריחתו. בידודם וזיהויים של גרגרי האבקה מסדרת טיח זו 

אפשרו את שחזור מרכיבי הגן המלכותי באתר.
 Quercus calliprinos( מצוי  אלון  כגון  ים–תיכוניים  עצים  זוהו  האבקה  גרגרי  במאסף   9

.)Pinus( ואורן )Quercus boisseri pollen type( אלון נשיר ,)pollen type
במאסף גרגרי האבקה זוהו גפן )Vitis vinifera(, תאנה )Ficus carica(, ערבה )Salix(, אגוז   10
 )Myrtus communis( הדס מצוי   ,)Populus euphratica( צפצפה   ,)Juglans regia( מלך 

.)Nymphaea( ושושנת מים
 Cedrus( צמחים שלא גדלים בר בארץ ושזוהו למשל במאסף גרגרי האבקה — ארז הלבנון  11
 ,)Citrus medica( הממצא המפתיע ביותר הוא, כמובן, האתרוג .)Betula sp.( ושדר )libani
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הארכיאו–בוטנית  העדות  זאת  רחל.  שברמת  המלכותי  בגן  ביותר  המפתיע 
הקדומה ביותר לגידולו של אתרוג במרחב הארץ–ישראלי. הגיל המאוחר ביותר 
שהתקבל עבור קיומו של הגן הן על סמך ההקשר הסטרטיגרפי והן על סמך 
ִּתארוך בשיטת הלומיניסנציה הוא סוף התקופה הפרסית, קרי המאה הרביעית 

לפנה"ס.12
ובמסורת  במקרא  האתרוג  על  הידוע  את  לסקור  מבקשים  אנו  זה  במאמר 
היהודית ואת הנתונים ההיסטוריים והארכיאולוגיים הקשורים להופעתו במרחב 
הים–תיכוני, להציג בקצרה את חידושי המחקר שלנו ברמת רחל ואת הנתונים 
על הגן שבו גדל עץ האתרוג הקדום ביותר במרחב זה ולהציע שהאתרוג הופיע 
החמישית  במאות  הפרסים  של  המלכותיים  בגנים  בארץ–ישראל  לראשונה 
והרביעית לפנה"ס, ומשם חדר אט–אט למסורת ולתרבות היהודית. כבר מהמאה 
הראשונה לספירה זוהה האתרוג עם "פרי עץ הדר" הנזכר בספר ויקרא )כג 40(, 
וגידולו היה נפוץ במרחב הארץ–ישראלי כאחד מארבעת המינים שנטילתם היא 

אחת מן המצוות של חג הסוכות.

ְּפִרי ֵעץ ָהדָר והאתרוג במקרא ובמסורת היהודית

השימוש ב"הדר" בזכר ובמשמעות של "כבוד" או "תפארת" מאפיין בעיקר את 
והדר"  "הוד  והוא מוכר שש פעמים בצירוף  והשירה במקרא,  ספרות הנבואה 
)תה' כא 6; צו 6; קד 1; קיא 3; איוב מא 10; דה"א טז 27(. צירופים אחרים, 
כגון "כבוד והדר" )תה' ח 6( או "עוז והדר" )משלי לא 25( מופיעים במקרא 
רק פעם אחת כל אחד. בדרך כלל מופיע התואר "הדר" בזיקה לגדולתו, כוחו 
והודו של האל )והשוו, למשל, יש' לה 2(, ומעניינת שם ההקבלה בין "כבוד" 
ל"הדר" )"ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון נִַּתן–ָלּה ֲהַדר ַהַּכְרֶמל וְַהָּׁשרֹון ֵהָּמה יְִראּו ְכבֹוד–יְהוָה ֲהַדר 

ֱאֹלֵהינּו"(.
המצווה בויקרא )כג 40( על נטילת ארבעת המינים בחג הסוכות )"ּוְלַקְחֶּתם 
ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהדָר ַּכֹּפת ְּתָמִרים וֲַענַף ֵעץ–ָעֹבת וְַעְרֵבי–נַָחל ּוְׂשַמְחֶּתם 
ִלְפנֵי יְהוָה ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת יִָמים"( כוללת הפניה לשני מינים ידועים וברורים של 

אשר עומד במוקד מאמר זה.
את הגילים קבעה ד"ר נעמי פורת מן המכון הגיאולוגי בירושלים בשיטת הלומיניסנציה.   12
על שיטת הִּתארוך ועל ִּתארוכם של הממצאים בהקשרם הארכיאולוגי ראו לנגוט ואחרים 

 .2013
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צמחים )ַּכֹּפת ְּתָמִרים וְַעְרֵבי–נַָחל(, אולם החוקרים התקשו להחליט אם ההפניה 
ל"ְּפִרי ֵעץ ָהדָר" ול"ֲענַף ֵעץ–ָעֹבת" מכוונת למינים מוגדרים או להוראה כללית. 
הפסוק  את  תרגמו  לפנה"ס(  )מאה שלישית  כבר השבעים  ָהדָר"  ֵעץ  "ְּפִרי  על 
בזיקה לתואר הפרי, שצריך להיות נאה והדור, ונראה שזו הכוונה גם בויקרא 
כז 30, ששם אין כוונה לפרי של עץ ממין מסוים. הצירוף "ְּפִרי ֵעץ ָהדָר" אינו 
נזכר כלל בתיאור חג הסוכות בנחמיה ח 15-13, ששם מוגדרים חמישה מיני 
צומח )פס' 15(: "וֲַאֶׁשר יְַׁשִמיעּו וְיֲַעִבירּו קֹול ְּבכָל–ָעֵריֶהם ּוִבירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ְצאּו 
ָהָהר וְָהִביאּו ֲעֵלי–זַיִת וֲַעֵלי–ֵעץ ֶׁשֶמן וֲַעֵלי ֲהַדס וֲַעֵלי ְתָמִרים וֲַעֵלי ֵעץ ָעֹבת ַלֲעֹׂשת 
ֻסֹּכת ַּכּכָתּוב". גם בתיאור חג הסוכות במקבים ב' י 7-6 )מאה שנייה לפנה"ס( 
לא מצוין "ְּפִרי ֵעץ ָהדָר" ונזכר שם "בהחזיקם מטות וענפים רעננים וגם )כפות( 

תמרים".13
ָהדָר" בראש הרשימה  ֵעץ  "ְּפִרי  הצירוף  מן  הבינו  חוקרים  זאת כמה  לאור 
בויקרא כג 40 שיש להביא מינים שונים של ֵּפרות מהודרים )וזו גם המסורת 
השומרונית היום( מלבד שלושת המינים שנזכרים בהמשך הפסוק, או אף בהוראה 
כללית שלפיה שלושת המינים שנמנים מיד אחר–כך — כפות התמרים, ענף עץ 
עבות וערבי הנחל, צריכים להיות מהודרים.14 בתרגום השבעים15 נכתב "פרי 
עץ הדור", אבל בתרגומים מאוחרים ממנו )לאחר המאה הראשונה לספירה( כבר 
נזכר האתרוג בשמו המפורש בדרך כלל בתוספת תואר שם שנועד לתרגם את 
ה"הדר". לדוגמה, בתרגום אונקלוס נכתב "'פירי אילנא אתרוגין", ובפשיטתא 

"פאר אילנא שפירא אטרוגא".16
במאה הראשונה לספירה החלה אפוא פרשנות חדשה שעיקרה זיהוי מפורש 
מוגדרים:  צמחים  סוגי  ארבעה  עם   40 כג  בויקרא  הנזכרים  הצמחים  מיני  של 
תמר, ערבה, אתרוג והדס. יוסף בן מתתיהו מתאר בקדמוניות היהודים יג, יג 
ה )372( את הסיפור על אלכנסדר ינאי, שמאחר שבמהלך חגיגות הסוכות הוא 

שוורץ תשס"ה. ראו שם את ההפניה ואזכור תרגומו של גרינץ במקום זה ל"עצי הדר".   13
כאן לא נעסוק בשאלה המעסיקה רבות את חוקרי המקרא בדבר זמנה של חוקת החגים 
בספר ויקרא כג. מכל מקום, נראה שהיעדר כל אזכור למצוות ארבעת המינים בטקסטים 
ויקרא( מלמד על איחור החוק. גם הניסוח  )לבד מספר  מקראיים הקודמים לימי נחמיה 
בספר נחמיה "וימצאו כתוב בתורה" )נחמ' ח 14( מרמז שזהו חוק שזה עתה התוודעו לו 

והוא לא היה מוכר קודם לכן. 
ראו על כך את הסיכום של ברין תשל"ב, עמ' 583-582.  14

כאמור, מאה שלישית לפנה"ס.  15
עם זאת בתרגום וולגטא )מאות רביעית-חמישית לספירה( כמו בתרגום השבעים מתורגם   16

הפסוק תרגום מילולי ללא זיהוי. 
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זלזל במצוות ניסוך המים, רגמו אותו בני עמו באתרוגים )והשוו למסכת סוכה 
ד, ט(. 

התקבעותו של האתרוג במסורת סוכות במאה הראשונה לספירה אינה רק 
החל  במטבעות  הלולב  לצד  מופיע  האתרוג  ויזואלית.  גם  אלא  טקסטואלית 
מהשנה הרביעית למרד הגדול )ניסן 69-אדר 70 לספירה( ועל מטבעות מימי 
מרד בר–כוכבא. בהמשך לזה, אף שלא ברור אם לפני ימי חז"ל היו מקובלות 
מסורות שונות או שמא היו הצעות זיהוי אחרות, כל הדיונים של חז"ל מעידים 
שבימיהם כבר הייתה מסורת האתרוג מעוגנת היטב בגדר מסורת חכמים, ואין 
כל הדים היסטוריים שלפיהם הצדוקים וכתות אחרות התפלמסו עם חז"ל או 

ערערו על מסורת זיהוי זו.17

הגן הקדום סביב למבנה הארמון ברמת רחל18

היישוב הקדום ברמת רחל שוכן על פסגה בולטת שגובהה 818 מטרים מעל פני 
הים באמצע הדרך בין ירושלים לבית לחם, כארבעה קילומטרים מיישובים אלה. 
מפסגת הגבעה יש תצפית מצוינת על כל האזור שמדרום וממערב לירושלים, 
ופסגה זו בולטת בנוף כמעט מכל נקודה באזור שסביב לה. כבר מראשית היישוב 
במקום, בשלהי המאה השמינית או בראשית המאה השביעית לפנה"ס, נודעה 
לאתר חשיבות אסטרטגית גדולה, שכן הוא שולט על הצומת המחברת את הדרך 
הדרך  עם  לחם  ובית  חברון  באר–שבע,  מכיוון  לירושלים  המובילה  הראשית 
רפאים.  ועמק  שורק  נחל  לאורך  ועוברת  בית שמש  מכיוון  לירושלים  העולה 
זו דיון ממוקד בגלגולי שמו הקדום של האתר ברמת  לאחרונה פורסם בבמה 
רחל,19 ונסקרו גם תולדות המחקר ותולדות האתר לאור החפירות שנערכו בו, 

ואין צורך לחזור על הדברים אלא רק להציג סיכום קצר של עיקריהם.
הוקם  לפנה"ס  השביעית  המאה  בראשית  או  השמינית  המאה  בשלהי 
הבנייה  לאיכות  מפואר.20  ממלכתי  ִמנהל  מרכז  רחל  רמת  של  הגבעה  בראש 
אבן  כותרות  שכוללים  זה,  בשלב  האתר  של  הארכיטקטוניים  ולמאפייניו 

עמר 2012, עמ' 109-108.   17
חפירות מחודשות ברמת רחל התקיימו בין 2004 ל–2010 בניהולם של פרופ' עודד ליפשיץ   18

וד"ר יובל גדות )אוניברסיטת תל אביב( ופרופ' מנפרד אומינג )אוניברסיטת היידלברג(.
ליפשיץ ונאמן תשע"ב.   19

ליפשיץ, גדות, ארובס, ואומינג, תש"ע, עמ' 64-61.  20
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וֵרע  אח  אין  אחרים,  אבן  ועיטורי  חלונות  שעיטרו  אבן  עמודוני  מעוטרות, 
ושל  יהודה. לאור המספר הרב של טביעות חותם מטיפוס "למלך"  בממלכת 
טביעות "פרטיות" שנתגלו על ידיות קנקנים ניתן להניח שהאתר הוקם כמרכז 
לאימפריה  כמס  העלאתו  לשם  הנראה  ככל  חקלאית,  תוצרת  לאיסוף  יהודאי 
כל  במשך  להתפתח  המשיך  רחל  ברמת  האתר  ביהודה.21  ששלטה  האשורית 
המאה השביעית לפנה"ס, ושלב הבנייה השני, שיש לתארכו למחצית השנייה 
של מאה זו, הקנה לאתר את צביונו המונומנטלי והעצים את ייחודו התכנוני 
והארכיטקטוני. עבודות התשתית הנרחבות שנערכו סביב לארמון שינו לגמרי 
את פני הגבעה: ממערב לפסגתה הוקם גן מלכותי, שהקיף את הארמון במפלס 
שהונמך באמצעות הסרת סלע הנארי, פילוס סלע הקרטון הרך והנחת מילוי של 
אדמת גן כהה ברובד אחיד של כ–50-40 סנטימטרים. בתוך שטח הגן הותקנו 
חלקות וערוגות ששולבו במערכת מים שכללה בֵרכות, תעלות ומרזבים. פסולת 
החציבה הונחה למילוי בִצדה המזרחי של הגבעה, ועל שכבת המילוי המוגבהת 
הוסיף  הזה  הארמון  הנראה,  ככל  ומפואר.22  גדול  ארמון  נבנה  והמפולסת 
להתקיים גם לאחר חורבנה של ממלכת יהודה בראשית המאה השישית לפנה"ס 
והוא הגיע לשיאו בעת שלטון האימפריה  יהודה פחווה בבלית(,  )עת נעשתה 
הפרסית )המאות החמישית והרביעית לפנה"ס(. בתקופה זו הורחב שטחו של 
ובסביבתו  הארמון על חשבון חלקו הצפוני של הגן. מכיוון שבשטח הארמון 
נמצאו ממצאים רבים מהמאות החמישית והרביעית לפנה"ס, ובכלל זה שפע 
עצום של טביעות חותם על ידיות של קנקנים ממגוון גדול של טיפוס טביעות 
"יהוד", ניתן להניח שרמת רחל הייתה בפרק זמן זה מרכז המנהל החשוב ביותר 

שבו נאסף המס שנגבה מתושבי הפחווה כדי להעלותו לשלטון המרכזי.23
של  שבסופה  ואף  מחשיבותו,  האתר  איבד  ההלניסטית  התקופה  בראשית 
המאה השלישית ובראשית המאה השנייה לפנה"ס שבה רמת רחל לשמש מרכז 
ִמנהלי של הפחווה, כפי שעולה מתפוצת הידיות שעליהן טביעות מנהליות,24 
מבית  המלכים  בשלטון  לפנה"ס,  השנייה  המאה  של  השנייה  שבמחצית  הרי 
חשמונאי, נמחקו הארמון והגן לחלוטין באמצעות פירוק הקירות עד לנדבכי 

שם.  21
שם, עמ' 70-64.  22
שם, עמ' 72-70.  23

שם, עמ' 72.  24
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בשטח  התפתח  האתר  בתולדות  לראשונה  אדמה.25  במילוי  הגן  וכיסוי  היסוד 
להתקיים  המשיך  מבוטלים  לא  ושינויים  שבתמורות  כפרי,  יישוב  הגבעה 

ולהתפתח עד לתקופה העבאסית, שבה חרב וניטש.

מוצא האתרוג

במשפחת  הראשון  המין  והוא  סין,  ודרום  הודו  במזרח  האתרוג  של  מוצאו 
עבר  שמהודו  הציע  גור  פרס.26  דרך  הנראה  ככל  מערבה,  שהתפשט  ההדרים 
האתרוג לאפגניסטן, פרס, סוריה, ארץ–ישראל ומצרים.27 באזורנו זקוק האתרוג 

להשקיה ולטיפול מסור לצורך גידולו.28
השם אתרוג מרמז על מוצאו. בהינדית נקרא האתרוג טורנג'. בפרסית הוא 
אתרוגא,  או  אתרונגא  נקרא  הוא  בארמית  אתרונג',  כך  ואחר  תורונג'  נקרא 
 ,)Ghitri( נקרא האתרוג גיטרי  )األترج(. בקופטית  או אותרוג'  בערבית תורוג' 
טולקובסקי   29.Citrium או   Citreum ובלטינית   ,)Kíτριον( קיטריון  ביוונית 
מציין שבשנות ה–50 וה–60 של המאה ה–20 עדיין גידלו במחוז גילאן שבפרס, 
לתיאור  פרטיהם  בכל  המתאימים  אתרוג  עצי  העתיקה,  ממַדי  חלק  שהיה 
שנותן תיאופרסטוס30 בפרק הרביעי של ספרו ‘חקירת הצמחים' — ‘על העצים 

והעשבים המיוחדים לאסיה'.31
האתרוג הוא אחד משלושת האבות הקדמונים של מיני ההדרים לצד הפומלו 
והמנדרינה. השערה זו שהעלו לראשונה בשנת 1976 בארט ורודס,32 מקובלת 
שאר  כי  המורים  החדישים  הגנטיים  המחקרים  על–ידי  ונתמכת  במחקר  כיום 
ֵּפרות ההדר נוצרו מהכלאות.33 ככל הידוע מבחינה גנטית, האתרוג הוא המין 

שם, עמ' 73-72.  25
זוהרי, הופף ווייס 2012.  26

גור תשל"ד.  27
אופנהימר 1955; גורליק 1967.   28

יתכן כי שמו הלטיני של האתרוג — Citrus medica, משמר את מוצאו הפרסי )מדי( ומן   29
.Citrus — השם הלטיני נובע גם שמו הבוטני של הסוג: הדר

טולקובסקי 1966.  30
תיאופרסטוס מארסוס )287-372 לפנה"ס( היה גדול הבוטניקאים היוונים ומתלמידיו של   31
אריסטו. הוא היה מאנשי המדע שהועסקו בחצרו של אלכסנדר מוקדון וכתב את ספרו 
מאוד  מפורטים  תיאורים  מופיעים  בספר  לפנה"ס.   310 לשנת  סמוך  הצמחים"  "חקירת 

ומדויקים להפליא של צמחי מזרח אסיה.
בארט ורודס 1976.  32

למשל, במחקרם של ניקולסי ואחרים )2000(, אשר בדקו יותר מארבעים מיני הדרים, נמצא   33
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הראשון ממשפחת ההדרים שהתפשט מערבה.34 מינים אחרים הגיעו לאחר מכן. 
הערבי  הכיבוש  עם  התיכון  הים  לאגן  חדרו  והפומלה  הליים  הלימון,  למשל 
)מהמאה השביעית לספירה(, והתפוז, המנדרינה והאשכולית התפשטו במערב 

רק במאות השנים האחרונות, עם התפתחות הסחר הימי.35

עדויות ארכיאו–בוטניות

הדר,36  פרי  של  זרעים  נמצאו  בבל  שבדרום  בניפור  ארכיאולוגיות  בחפירות 
טוען  טולקובסקי  לפנה"ס(.37  )האלף החמישי  המתוארכים לתקופה השומרית 
שככל הנראה מדובר בפרי האתרוג אשר הובא לניפור, אם כמנחה לאל, אם כמס 
הקדומים  היישובים  באחד  זרעים  של  הימצאותם  לטענתו,  למלך.38  מתנה  או 
רק  אלא  האזור  של  התרבות  מגידולי  היה  שהעץ  ראיה  אינה  באזור  שנחפרו 
שהפרי הובא למקום, בייחוד כשהזרעים עצמם לא תוארכו, וגילם נקבע על סמך 

ההקשר שבו נמצאו. 
הארכיאולוג הצרפתי לורה )1891( טען כי אפשר להבחין באתרוגים בציורי 
תחותמס  של  לתקופתו  המתוארכים  שבמצרים,  בּכרנּכ  הצמחים  בהיכל  הקיר 
השלישי בן השושלת השמונה עשרה )מאה 15 לפנה"ס(. עם זאת קשה להקיש 
חד–משמעית מציורי הקיר שמדובר בפרי האתרוג, וקשה גם לדעת איזו מציאות 
בדיוק משקף הציור. לאבחנות דומות בדבר היעדר היכולת לקשור בוודאות בין 

ציורי הקיר לפרי האתרוג הגיעו גם חוקרים אחרים.39
ב–Hala Sultan Tekke בקפריסין, בשכבה המתוארכת למאה ה–12 לפנה"ס, 

כי גֵנים שמקורם באתרוג הם חלק עיקרי בגֵנום של מיני הדרים אחרים, ומכאן שהאתרוג 
שימש הורה לכמה מיני הדרים המוכרים היום, שהם צאצאים של הכלאות טבעיות בין 
זה נבדק לא רק ה–DNA הגרעיני אלא  אתרוג למיני הדר אחרים. יש לציין כי במחקר 
אירועי  שבכל  החוקרים  הסיקו  זו  בדיקה  תוצאות  סמך  על  הכלורופלסטי.   DNA–ה גם 
ההכלאה שבהם השתתף האתרוג הוא היה ההורה הזכרי, כלומר תורם האבקה, ולא ההורה 

הנקבי. וראה ניקולסי ואחרים )2005(.
למשל זוהרי, הופף ווייס 2012.  34

רמון–לקה 2003.  35
בונאביה 1894, עמ' 68.  36

מאחר שהזרעים שנמצאו בחפירה היו מפוחמים ניתן היה לזהותם עד לרמת הסוג בלבד   37
)הדר — Citrus( ולא ניתן היה לקבוע בוודאות את מינם. 

טולקובסקי 1966.   38
למשל, עמר 2009.  39
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נמצאו כמה זרעים הדומים מאוד לסוג הדר, אולם לא ניתן היה לזהותם לרמת 
המין. הג'למקויסט הסתמך על טענותיו של לורה והציע שמדובר בזרעי אתרוג, 
משום שזהו מין ההדר הראשון שגודל במצרים.40 עם זאת מכיוון שהממצאים 
ודאי,41  אינו  ִּתארוכם  הרי   ,14 פחמן  בדיקות  באמצעות  ישירות  תוארכו  לא 
לחדירה  אפשרות  גם  יש  לכן  חתום,  לא  בהקשר  היו  שנמצאו  הזרעים  ומעט 
מאוחרת. נוסף על–כך מחקרים מהשנים האחרונות42 אף מורים על קושי בזיהוי 
יש  ודאי  לזיהוי  וכי  היום,  נהוגות עד  זרעי הדרים בשיטות המסורתיות שהיו 
להשתמש בשיטות זיהוי מתקדמות יותר.43 הקושי בזיהוי נובע מדמיון רב של 
זרעי ההדרים לזרעים שאינם שייכים לסוג הדר,44 למשל צמחים השייכים לתת–

משפחת התפוחיים. 
אשר  וקפריסין(,  כרנּכ  )ניפור,  לעיל  שנזכרו  הארכיאולוגיות  העדויות  כל 
לעתים זיהוין מוטל בספק או שִּתארוכן לא ברור וההקשר הארכיאולוגי שלהן 
על  בהכרח  ולא  לאתר  האתרוג  פרי  של  הבאה  על  להצביע  עשויות  בעייתי, 
גידולו במרחב המקומי. לעומת זאת זיהויים של גרגרי אבקה מעיד על גידול 
של העץ בסביבה הקרובה ואף על פריחה של העץ, בעוד שזיהויים של זרעים, 
גרעינים או שרידי ציפת הפרי מלמדים על הימצאותו של הפרי אך לא בהכרח 
על גידולו של העץ. נראה כי החל מימי קדם, בשל היותו פרי נדיר להשגה מחד 
שימש  מאידך גיסא,  וסמליותו  הנעים  ריחו  שלו,  הריפוי  סגולות  ובשל  גיסא 
האתרוג תשורה יקרת ערך, ולכן ייתכן שפרי האתרוג היה מוכר לעמי האזור 
של  גידול  היו  שהאתרוגים  שהציעה  לירן,  הגיעה  דומה  למסקנה  קדם.  בימי 
ממון ומסממני המעמד של השכבות הגבוהות, וכי בעבר היה האתרוג חפץ נדיר 

ושימש תשורה בקרב העשירים.45
המסקנה מסקירה זו היא שגרגרי האבקה של האתרוג שהתגלו ברמת רחל הם 
השרידים הארכיאו–בוטניים הקדומים ביותר המעידים על גידולו של האתרוג 
בארץ–ישראל ובאגן הים התיכון בכלל. אמנם אפשר שבעתיד, עם התפתחות 
המחקר ועם קיומן של בדיקות ארכיאו–בוטניות נוספות באתרים ברחבי האזור, 

הג'למקויסט 1979.  40
זוהרי, הופף ווייס 2012.  41

קובראי ואחרים 2010; פגנו ואחרים 2013.  42
למשל טכנולוגיית המיקרו–טומוגרפיה הממוחשבת המאפשרת הדמיית פרטים באופן דו–  43

ממדי ותלת–ממדי עד לגודל של אלפיות המילימטר.
קובראי ואחרים 2010; פגנו ואחרים 2013.  44

לירן 2013.  45
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יימצאו שרידים בוטניים נוספים של אתרוג שאולי אף יקדימו את הממצאים 
על–פי  אולם  לפנה"ס,  והרביעית  החמישית  למאות  המתוארכים  רחל,  מרמת 
מצב המחקר היום, זיהויים של גרגרי האבקה של האתרוג במחוזותינו שופכים 

אור חדש על ראשית גידולו של עץ האתרוג המתורבת באזור.
הים  באגן  היטב  מוכר  היה  כבר  האתרוג  הרומית  שמהתקופה  נראה  עוד 
שככל  פלינולוגיות  עדויות  ישנן  לספירה  הראשונה  מהמאה  החל  התיכון.46 
הים  אגן  במרכז  ממון  בעלי  של  בגינותיהם  מתורבתים  הדרים  גודלו  הנראה 

התיכון.47 

עדויות טקסטואליות

במחזה  מופיעה  האתרוג  על  הראשונה  הטקסטואלית  העדות  הנראה,  ככל 
"הבויאוטים", שכתב אנטיפאנס )334-408 לפנה"ס(. עם זאת האתרוג לא נזכר 
מן  לאתונה  נשלחו  אשר  טעם  וטובי  מראה  טובי  תפוחים  ומתוארים  בשמו,48 
"המלך האדיר" )= מלך פרס(. עוד מצוין במחזה שהפרי "יפה מאוד ונדיר הוא 
בכל מקום, ולכן יקר".49 כחמישים שנה לאחר כתיבת המחזה כתב תיאופרסטוס, 

זוהרי, הופף ווייס 2012.  46
למשל, גרגרי אבקה של הסוג הדר זוהו באדמת הגן בבית עשירים בפומפי שחרב בשל   47
התפרצות הוזוב בשנת 79 לספירה )מריוטי–ליפי 2000(. עוד זוהו שרידים של ֵּפרות וזרעי 
אתרוג בכמה אתרים רומיים במצרים )ון–דר וין 2001; ון–דר וין 2003; ון–דר וין וטבינור 

.)2007
בעולם העתיק כונה האתרוג "תפוח מדי".  48

של  המלומדים"  ב"משתה  השתמר  המחזה  מן  קטע  "הבויאוטים".  המחזה  מתוך  ציטוט   49
למאה  השנייה  המאה  סוף  בין  שנכתב  לאלכסנדריה(,  )הסמוכה  מנאוקראטיס  אתינאיוס 
השלישית לספירה. בין המוזמנים למשתה הדמיוני, שנערך בביתו של הרומאי לאורנטיוס, 
היו מלומדים בני תקופות שונות. "משתה המלומדים" הוא גם סיפורה של ארוחת מלכים 
יקרה ומוגזמת. כשהגישו לאורחים המלומדים את האתרוג, החל להתפתח ביניהם ויכוח 
סוער שעיקרו השאלה אם הקדמונים הזכירו פרי זה בכתביהם. עוד עסקו האורחים בשאלת 
ניתן ללמוד פרטים  וכיוצא בזה. מתוכנו של הדיון  מקום גידולו של האתרוג, שימושיו 
מעניינים אפשריים על הביוגרפיה וההיסטוריה של האתרוג, ובמסגרתו מצטט אתינאיוס 
מן המחזה "הבויאוטים" של אנטיפאנס: "ובכן נערתי קחי נא תפוחים אלה; מה טובי מראה 
הם! כך הם באמת, וגם טובי טעם, הו האלים! כי זה לא כבר הגיע זרע זה לעיר אתונה, הנה 
נשלח מן המלך האדיר; ואני חשבתי כי הוא בא מן ההספרידות, כי שם, אומרים, גדלים 
תפוחי–הזהב; הן רק שלושה להן; דבר שהוא יפה מאוד בכל מקום, נדיר הוא ולכן יקר". 
לאחר מכן שם אתינאיוס בפי דמוקריטוס )בערך 370-460 לפנה"ס(, אבי תורת האטום, 
את הדברים האלה: "ואם יכול מישהו לסתור דברים אלה ולהראות שתיאורים אלה אינם 
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בספרו  האתרוג  עץ  של  ראשון  מדויק  מדעי  תיאור  במעלה,  ראשון  בוטנאי 
"חקירת הצמחים":50 

ובדרך כלל דומה שיש לארצות המזרח והדרום צמחים מיוחדים, כשם 
ופרס, למשל, יש גם מה שקרוי  שיש להם בעלי חיים מיוחדים. למדי 
לעלה  שווה  וכמעט  הדומה  עלה  זה  לעץ  פרסי.  תפוח  או  מדי  תפוח 
הקטלב,51 אולם יש לו קוצים כמו לאגס,52 אלא שהם חלקים וחדים מאוד 
וחזקים. את ה"תפוח" אין אוכלים, אבל ריחו ערב וכן ערב ריחם של עלי 
העץ. ואם מניחים את ה"תפוח" בין בגדים, הוא שומר עליהם מפני העש. 
הוא מועיל גם אם שתה אדם סם מוות, שכן אם אוכלים אותו בתוך יין 

הוא מזעזע את הקיבה ומעלה את הסם. 

תגליות  ושתי  העץ  של  לגידולו  מדויקות  הוראות  מובאות  התיאור  בהמשך 
חשובות: האחת — שעץ האתרוג נושא את ֵּפרותיו על ענפיו במשך כמה עונות 
תכונה מיוחדת במינה שהפכה את העץ לסמל האביב הנצחי, סמל הפריון   —

ולמקור השראה למשוררים ואמנים;53 והאחרת מיוחסת לפרחי האתרוג, שלהם 
ֲעקרים.54 ההדגשה  ולכן הם פוריים לעומת הפרחים האחרים שהם  ֱעלי בולט 

)Kíτριον = אתרוג(, יביא נא עדויות ברורות  מכוונים לפרי שאנו מכנים היום קיטריון 
מאלה". פובליוס קורנליוס סקיפיו אמיליאנוס )129-185 לפנה"ס(, מצביא ומדינאי רומי 
שכבש את קרתגו והחריבה, היה אף הוא בין אורחי המשתה, ובמהלכו סיפר כי אנשי צפון 
אפריקה מזהים את תפוחי ההספרידות עם האתרוג )Kíτριον(, שהרקולס הביא כמה מאלה 
ליוון וכי הם נקראים תפוחי זהב בשל המראה שלהם )ראו טולקובסקי 1966, הדן אף הוא 

במחזה ובפרשנותו לאתרוג(.
כאמור, נכתב סמוך לשנת 310 לפנה"ס.   50

עלה  תיאור   ,)1966( טולקובסקי  לדעת   .Arbutus andrachne  — מצוי  לקטלב  הכוונה   51
האתרוג כדומה לעלה הקטלב שהוא מעוגל בבסיסו ומסתיים בחוד ובעל קצה מסורי מונע 
בהחלט כל אפשרות של כוונה לאחד מאותם המינים או הזנים של הדרים שיש להם עוקצי 

עלה מכונפים או עלים צרים דומים לאיזמל.
.Pyrus syriaca — הכוונה לאגס סורי  52

הכוונה היא שעל אותו העץ עשויים להופיע אתרוגים משנת הגידול הנוכחית ומן השנה   53
הקודמת.

חסרי  הפרחים  עקרות  על  שהתגלית  מתברר  תיאופרסטוס  חיבור  של  אחר  קטע  מתוך   54
ואפשר  הללו,  אבל  היוונים.  לבוטניקאים  על–כך  שמסרו  פרסים  מגננים  באה  הֱעלי 
)טולקובסקי  זו לזיהוי  שאף תיאופרסטוס עצמו, הכירו לראשונה בחשיבותה של תכונה 
1966(. הפיטם באתרוג מתפתח מעמוד העלי בפרח ובצלקת שבראשו. בשאר ההדרים הם 
מתנוונים, ורק באתרוג הוא נותר וגדל קצת וקרוי פיטם )פליקס תשנ"ז(. היום כמה מזני 
האתרוגים איבדו את כושר יצירת הפיטם בשל הכלאות עם סוגי הדרים אחרים. במקומות 
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בתיאורו של תיאופרסטוס שעץ זה גדל בפרס ובמדי מעידה, לדעת כמה חוקרים, 
שזמן מה לפני שנת 300 לפנה"ס עדיין לא היה האתרוג גידול תרבותי נפוץ 
ממערב לפרס ומדי.55 אלא שהעובדה שתיאופרסטוס לא מתאר כלל את הפרי, 
אף כי הוא מזכיר את סגולותיו, יש בה משום רמיזה שפרי האתרוג כבר היה 
ידוע ליוונים. בשנת 35 לפנה"ס בערך עדיין נזכר האתרוג כפרי אקזוטי: הסופר 
והמשורר הרומי ורגיליוס מציין את סגולותיו של האתרוג כנוגד רעלים וכשמן 

בושם. הוא מכנה את האתרוג "עץ תפוח מדי".

זיהוי האתרוג עם "פרי עץ הדר"

בשל תכונות מורפולוגיות ייחודיות לגרגר האבקה של האתרוג )לעומת מינים 
אחרים בסוג הדר(, התאפשר זיהוי הפולן המאובן שנמצא ברמת רחל עד לרמת 
המין )Citrus medica(. גרגר האבקה של האתרוג גדול מזה של מיני הדר אחרים 
ובעל מרקם פני שטח גס משלהם.56 אחוזי האתרוג שזוהו בקרב מאספי הפולן 
ברמת רחל היו גבוהים מאוד והגיעו עד לכדי 32%. מאחר שהאתרוג אינו מואבק 
על–ידי הרוח, יכולת התפוצה של גרגרי האבקה שלו למרחקים מוגבלת. מכאן 
יש לשער שעץ האתרוג גדל סמוך לבֵרכה שממנה נלקחו הדגימות לאנליזות 

הפולן, ובעת ייבוש הטיח היה העץ בשיא פריחתו.
האתרוג  זיהוי  של  האפשרות  את  וכול  מכול  שולל   )290 )תשנ"ז:  פליקס 
שבמקורות עם לימון ליסבון כפי שהציעו ביגר וליפשיץ )תשנ"ז : 30(, ושאותו 
הם מתארים כפרי בעל צוואר מאורך ופיטם.57 לימון זה, שבימינו גידולו נפוץ 

מבודדים שאין מגדלים בהם הדרים שונים מצמיחים כל האתרוגים פיטמים )פליקס, שם(. 
להרחבה בדיונים של חכמים מהו הפיטם ראה פליקס 1994.

מבוססים  הצמחים"  "חקירת  בספר  תיאופרסטוס  של  תיאוריו   .1966 טולקובסקי  למשל   55
על תצפיותיהם ותיאוריהם של כמה מדענים יוונים שנלוו אל המטה הכללי של אלכסנדר 
של  הטבעיים  והאוצרות  העמים  את  הגיאוגרפיה,  את  לחקור  עליהם  שהטיל  מוקדון, 
הארצות שהוא עתיד לכבוש. חוקרים מלומדים אלה ליוו את המלך וצבאו בכל מערכותיהם 
וכיבושיהם דרך אסיה הקטנה, סוריה, ארץ–ישראל, מצרים ופרס והגיעו אפילו עד לאזור 
פקיסטן של ימינו. סמוך לשנת 310 לפנה"ס פרסם, כאמור, תיאופרסטוס את ספרו "חקירת 
הצמחים", שהיה מבוסס בעיקרו על תצפיותיהם של מדעני המלך ממסעות אלה. המדענים 
של  גידולו  את  בתצפיותיהם  ִאזכרו  ולא  לפרס  שממערב  בשטחים  פעמיים  אפוא  עברו 
האתרוג. מכאן שככל הנראה הגידול של עץ זה היה מוגבל באותם ימים לרמה האירנית 

וטרם הגיע מערבה משם. 
לנגוט ואחרים 2013: לוח 1; שיינגהונג 1982.  56

גם עמר )2009 ו–2012( מוסיף על טענותיהם של ביגר וליפשיץ )תשנ"ז( כי מדובר בדעת   57
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בארץ, מניב פריו רק בעונת החורף, אינו מצוי בסתיו, עונת חג הסוכות, והפיטם 
סוכה  )מסכת  הבבלי  בתלמוד  מהדיון  גם  האתרוג.58  מפיטם  הרבה  קצר  שלו 
ֵּפרות הדר אחרים מלבד האתרוג,  לא ע"א( מתקבל הרושם שלא היו מוּכרים 
כי הֵּפרות המועלים כתחליפים לאתרוג ושאינם מותרים לברכה, הם פריש )= 
באתרוגים  בתלמוד  דיון  היעדר  גם  אחרים.  הדר  ֵּפרות  ולא  רימון  או  חבוש( 
השנים  במאות  האתרוגים  בהלכות  מרכזי  שנעשה  )נושא  לימון  על  מורכבים 
עמר60  הן  בנוסף,  באזורנו.59  מוכר  היה  לא  עדיין  שהלימון  מרמז  האחרונות( 
והן פליקס61 טענו שהיעדרו של ממצא ארכיאו–בוטני של שרידי אתרוגים אינו 
הוכחה שהם לא גודלו בארץ, כפי שטענו ביגר וליפשיץ,62 שהרי קיימים מיני 
עצים אחרים, שלפי שעה טרם התגלו שרידיהם, כגון לימון, שאותו מביאים ביגר 
וליפשיץ כזיהוי חלופי לאתרוג. במיוחד טוען עמר כי הדברים אמורים באתרוג, 
שגוַדל לנוי, ובקרב יהודים לפולחן, וחשיבותו כפרי מאכל היתה פחותה, ומכאן 
ברור ששרידי צמחים אשר להם חשיבות חקלאית )או אחרת, למשל לבנייה או 

לבֵערה( היו נפוצים הרבה יותר.

סיכום

זיהוי גרגרי האבקה של האתרוג בגן המלכותי ברמת רחל המתוארכים למאות 
דרכו  את  החל  האתרוג  כי  האפשרות  על  מעידים  לפנה"ס  החמישית-רביעית 
בארץ–ישראל בגנים המלכותיים של הפרסים. מטרת קיומו של הגן היתה להציג 
את נציג השלטון הפרסי שישב במקום כשליט כל יכול, שמלבד יכולתו לשלוט 
בנתיניו הוא מסוגל לשלוט גם בטבע ולעצבו כרצונו.63 כמוצר תרבות המסמל 

מתעלמים  עמר,  על–פי  אלה,  חוקרים  הביקורת.  במבחן  עומדת  שאינה  תמוהה  מיעוט 
 Citrus( מכל העדויות הרבות והמפורטות שבספרות חז"ל שמתכוונות ללא ספק לאתרוג

medica( ולתיאורי האתרוג במטבעות ופסיפסים. 
הפיטם המאורך שמתארים ביגר וליפשיץ )תשנ"ז( אינו קיים בשום זן של לימון )פליקס   58

תשנ"ז(.
גולדשמיט 1981.  59

עמר 2009, עמ' 30-29; עמר 2012, עמ' 108.  60
פליקס תשנ"ז, עמ' 289.  61

ביגר וליפשיץ, תשנ"ז.  62
רצונו  על  מעיד  רחל  רמת  שבאתר  המלכותי  בגן  שזוהה  הייחודי  האבקה  גרגרי  מאסף   63
של השליט המקומי, יושב הארמון )וככל הנראה נציגה של האימפריה הפרסית במרחב(, 
להתהדר בגן מפואר לצורכי תעמולה למען יראו מבקרי הגן ונתיני האזור את יכולותיו 
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על–פי  היהודית.64  ולתרבות  למסורת  בהדרגה  חדר  האתרוג  כי  ייתכן  מעמד 
הראשונה  מהמאה  שהחל  עוררין  אין  כי  נראה  לעיל  שהובאו  הזיהוי  מסורות 
וגידולו   ,)40 )כג  ויקרא  הנזכר בספר  הדר  פרי עץ  זוהה האתרוג עם  לספירה 
היה נפוץ במרחב הארץ–ישראלי כאחד מארבעת המינים שנטילתם היא אחת 

ממצוות חג הסוכות. 

תודות

הפולן  דגימות  הפקת  על  הגיאולוגי  מהמכון  קיטין  למיכאל  להודות  ברצוננו 
מרמת רחל ולירמי פרויד על העזרה בדיגום פולן רצנטי של אתרוגים ממטעים 
שונים ברחבי הארץ. עוד שלוחה התודה לשמחה לב–ידון מאוניברסיטת חיפה-
אורנים על עצותיו המועילות; לאהוד וייס וזהר עמר מאוניברסיטת בר–אילן על 
סיוע באיסוף החומר; לנעמי לירן מאוניברסיטת חיפה על חילופי הדעת. המחקר 
 ERC Seventh Framework( קרן האיחוד האירופי  הפלינולוגי מומן על–ידי 
וקרן   )Program – FP7/2007-2013 / ERC grant agreement no. 229418

אופקים החדשה, אוניברסיטת תל–אביב.

האתרוג,  כדוגמת  האימפריה,  מרחבי  ניכר  ממרחק  עצים  ייבוא  השליט:  של  המופלגות 
וארז הלבנון; שתילת צמחים הדורשים השקיה וטיפול — ערבה, צפצפה וגפן אשר גדלים 
בעיקר ליד מקווי מים ולכן נוכחותם באתר מעידה על השקייתם. גם האתרוג ועצים אחרים 
כדוגמת האגוז זקוקים להשקיה )בעיקר בקיץ(. יש לזכור, כמובן, שרמת רחל סמוכה לאזור 
הצחיח למחצה. יוצא אפוא שגן פורח באקולוגיה מעין זו בולט מאוד בסביבתו הטבעית 

)לנגוט ואחרים 2013(.
בעניין זה יש לציין כי בקרב מאספי גרגרי האבקה מרמת רחל זוהו גם הדס מצוי וערבה.   64
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