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מיץ הרימונים זוכה בשנים האחרונות לתהילה בקרב התזונאים בשל . מבשילים הרימונים בעיצומה של עונת חגי תשרי

היווה  הרימון. ינג'אייג אנטיהו דלקתיות אנטיה, חמצון הנוגדות יותכונות

 לעתים הופיע . הוא אףחייםה םוקילש האלוהי לכוח, לבריאות סמל תמיד

 םומרי דמטר, הרה, אסטרטה, רת  ש  ַא כמו אלוהות של כמאפיין קרובות

 .הבתולה

 הרביעי אלףב ,העתיקה מופיע בעילם הרימוןהתיאור הקדום ביותר של 

 שיח .הקרוב המזרח ישנם תיאורים ברחבי כל מכן לאחר .הספירה לפני

 סוף עד ישראל-לארץו סוריהל, אנטוליהל, למסופוטמיה הגיע רימוןה

 והפרי, הרימון בביות מעורבים היו יםר  מ  השּו כי נראה. השלישי האלף

 .חשוב לסמל במהרה הפך

 ותכונותיו דםכ האדום המיץ, ההמבריקו הצהוב-מההאדוקליפת הרימון 

. ומוות חיים עם, האדם פוריות עם אסוציאציות ויצרשל הפרי  הבריאות

 אלי עם קרובות לעתים מיוצגים רימונים עתיקה מסופוטמית באמנות

 .ושפע פוריות

 בלבנט הרימון והתפשטות, ויריחו הל  ב  א   :כגון, נסה"לפ השלישי אלףרבות אשר היו מיושבות ב בערים נמצאו רימון זרעי

 .הספירה לפני השני האלף במהלך נמשכה

 נסה"לפ 14- ה המאה סוףהסוחר שנטרפה ב תספינאשר שרדו בין ממצאי  פרחים וחלקי חלקי קליפות רימון, רימון זרעי

 האליטות השתמשו בו יוקרה פריט היה שהרימון למדיםמ, (תורכיה) אנטוליה של הדרומי החוף ליד אשר, Uluburun -ב

ראה על ידי סוחרים סורים וכנענים ובהתאם ן בקפריסין וסביב הים האגאי, כנהרימו צמח התפשט14-במאה ה. העירוניות

 .דתי סמלכגם הוא החל להופיע 

 במיוחד מתואר הרימון, נסה"לפ הראשון האלף בתחילת

 כמו כן הוא מוצג כסמל .בלבנט ותלווי של בהקשרים

, שנהב, עץ, טקסטיל על י הרימון הוצגודימוי. למלכות

 םיעיטוריעל גבי אלמנטים  גם כמו, יקרות מתכות

 .סמליים

. לרימונים מעניינות התייחסויות מספר מספק ך"התנ

כח  שמות בספר נמצא ביותר המוקדםהתיאור 

יָת ַעל לג" י-ְוָעשִׂ ַלַעת ָׁשנִׂ ֵני ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותוֹּ מֹּ  ׁשּוָליו, רִׂ
יב ַעל ָכם, ָסבִׂ ֵני ָזָהב ְבתוֹּ יב; ּוַפֲעמֹּ ן  לד. ׁשּוָליו, ָסבִׂ ַפֲעמֹּ

ן,  מוֹּ ן, ַעלָזָהב ְורִׂ מוֹּ ן ָזָהב ְורִׂ יב-ַפֲעמֹּ יל, ָסבִׂ " .ׁשּוֵלי ַהְמעִׂ

ֵני, ְתֵכֶלת -ַוַיֲעשּו, ַעל "כד שמות לטבו מוֹּ יל, רִׂ ׁשּוֵלי ַהְמעִׂ
י ָמְׁשָזר ַלַעת ָׁשנִׂ ר;  כה .ְוַאְרָגָמן ְותוֹּ ֵני, ָזָהב ָטהוֹּ ַוַיֲעשּו ַפֲעמֹּ

ְתנּו ֶאת נִׂ -ַויִׂ מֹּ ְך ָהרִׂ ים ְבתוֹּ נִׂ יב -ים, ַעלַהַפֲעמֹּ יל ָסבִׂ ׁשּוֵלי ַהְמעִׂ
ים נִׂ מֹּ ְך, ָהרִׂ ן, ַעל כו. ְבתוֹּ מֹּ ן ְורִׂ ן ַפֲעמֹּ מֹּ ן ְורִׂ ָּוה ְיהָוה ֶאת-ַפֲעמֹּ יב, ְלָׁשֵרת, ַכֲאֶׁשר צִׂ יל ָסבִׂ ֶׁשה ׁשּוֵלי ַהְמעִׂ   ".מֹּ
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 משנהב מקברו של תות ענח אמוןרימון 

אשורית המציגה שני מלכים -חותם גליל ניאוטביעת 
 וביניהם עץ רימון המסמל את עץ החיים
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 ניפסלו על לראות שניתן כפי, הספירה לפני השני האלף מאז דוםהק מזרחב האליטותשל  גלימות על שימש דומה עיטור

ָרה, ְוֶגֶפן  ח: ח דברים בספר המובטחת הארץ של יהפר צמחי בין מופיע הרימון. אשוריים ובבליים מלוכה ָטה ּוְשעֹּ ֶאֶרץ חִׂ
ן; ֶאֶרץ מוֹּ ים: ם על ידי שלמה בירושלבבית המקדש אשר הוקהרימונים שימשו כאלמנט עיטורי  ."ֵזית ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש ּוְתֵאָנה ְורִׂ

יב ַעל-ַוַיַעש ֶאת יח" ים ָסבִׂ ים ּוְׁשֵני טּורִׂ ת ֶאת ָהַעמּודִׂ ָתרֹּת ֲאֶׁשר ַעל ַהְשָבָכה ָהֶאָחת ְלַכּסוֹּ ֶתֶרת  ַהכֹּ ים ְוֵכן ָעָשה ַלכֹּ נִׂ מֹּ רֹּאׁש ָהרִׂ
ית ָתרֹּת יט .ַהֵשנִׂ ים ַמֲעֵשה ׁשּוַׁשן ָבאּוָלם ֲאֶׁשר ַעל ְוכֹּ ת רֹּאׁש ָהַעמּודִׂ ָתרֹּת ַעל כ .ַאְרַבע ַאמוֹּ ים ַגם ְוכֹּ ַמַעל  ְׁשֵני ָהַעמּודִׂ מִׂ

ְלֻעַמת ַהֶבֶטן ֲאֶׁשר ְלֵעֶבר  ית)ַהְשָבָכה( שבכה מִׂ ֶתֶרת ַהֵשנִׂ יב ַעל ַהכֹּ ים ָסבִׂ ם ֻטרִׂ ים ָמאַתיִׂ נִׂ מוֹּ   (.ז  א'כים מל) ".ְוָהרִׂ

פרי שכיח שגדל  היה כבר הרימון שעץ פי על אף

 המקומית הספרותית במסורת, ביוון במטעים

לתאר אותו כפרי אשר מקורו בארצות  ה נהוגיה

, למשל. ואף במקורות מיתולוגייםרחוקות 

 של ארמונו של השופע שבגן מספרת אהסייהאוד

, הפרי מעצי אחד הוא הרימון, ינוסכאל מלךה

, וזיתים תאנים, תפוחים, אגסים עם יחדאשר 

 השביעית במאה .השנה ימות בכל פירותב שפעו

כעיטור שכיח  ופיעה הרימון נסה"לפ והשישית

 על והן כמנחות הן, יווניים אצולה קבריב

 .אמפורות הקבורה

. ואתנה ארטמיס ותהאל של סמלכ וצגמ הרימון

 סמל אפוא היה הרימון, היוונית בתרבות

 בני של ולרבייה לטבע האחראיות תיוהאלוהו

 .צמחיםהו חייםה בעלי, אדם

 מקושר הרימון והמיקניות המינואיות במסורות

ס לפולחן ר  ט   ולבתה, והקציר הטבע אלת, דמטראלה למייחסת  היוונית מיתולוגיהבהמשך ה. פריוןוה הטבע אלוהות, מ 

 של פרספונה. פרי הרימון היה מיתולוגיסיפור השאול הב מרכזי תפקיד יש לרימון. את האחריות לפריון הטבע הנ  ֹופס  ר  פ  

, ובעקיפין, הארץ כדור פני על פרספונה מלך השאול, וגורם לו לשחרר בכל שנה באביב את ,האדס עם המקשר המרכיב

אז נותר העץ ערום במהלך החורף , הסתיו עד מבשילים ופירותיו הקיץ בתחילת פורח הרימון. העונות מעגל אתלשמר 

 .ובכך הוא מסמל את חזרתה של פרספונה לשאול

 יותר ומאוחר המיקנית במיתולוגיה. מחדש ולידה התחדשות גם מסמלים הרימונים

, רימונים כנראה(, μῆλη) זהב כיפות של עץ מקבלת, זאוס של אשתו, הרה, היוונית

. העולם של המערבי בגבול הנימפות ידי על שנשמרה, האלמוות מתנת אתלה  שהעניקו

 בדרום במיוחד, התיכון הים במערב הרה של ביותר יםהנפוצ הסמלים אחת הוא הרימון

 .נרחב באופן לאלה וסגד שם, איטליה

 פניקיתה ההתפשטות נובעת התיכון הים במערב הרימון שהתפשטות להניח סביר

את ו, הפרי את שיווקו הפיניקים המתיישבים כאשר, נסה"לפ 10-ה המאה בסביבות

 םילאטרוסק מכן ולאחר, אפריקה ולצפון האיברי האי לחצי, לסיציליה סמליותו

 לרימון היה, התיכון הים מערב ועד הקרוב מהמזרח, שנים אלפי במשך .רומיה םעוללו

, ותאנים ענבים לצד .ותרב תרבויות של הסמליים ובחיים בכלכלה מרכזי תפקיד

, ןתיכוה יםבמערב הו אגאיבים ה, לבנטב חברות של מרכזיים לפירות הפכו רימונים

 גם נחשב הרימון. פוריותלו מחדש ללידה ץנפו סמלזאת בנוסף למקומו של הרימון כ

 . למלכים אליםה מידי עברלכן הוא הוצג מוו, לעוצמה המחובר    אלוהי לפרי

 

 בתל חליף ומוצגת במוזיאון נ. נמצאה "לפסה 8-9רימון מהמאות קערת 

 ישראל

 םנימוירבם ריטעומב הזי לגיע

 סגופיוראב הרשיע השאי רבקמ

 ונהאת
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