
 ט( ק-ח, )תהלים ראשי מעוז ואפרים מושה לי גלעד,לי

מאת

ן, הראלמנשהן,
 א 1 במ

 והישובי הגיאוגרפי בקשר נעסוק המקרא; בימי הגלעד הוא זה מחקרנונושא
 זיהוי ואת השונים איזוריו את לאתר וננסה וליהודה, לשומרון הגלעדשבין
 כלכלתו. ותנאי הגלעד של הגיאוגרפי במבנה עין תוךער'1,

 הגלעד'וחלוקתומבנה

 והן: לדרום מצפון שכיוונן אורכיות, רצועות לשלוש מחולקהגלעד

 הפרחית. הירדן בקעת של צרה רצועהא.

 לבקעה. מזרתה הרים רוכסי של רהבה שלשלתב.
 להרים. ממזרח נרחבת מדבר רמתג.

 ; הגלעד חצי בשם במקרא הנקראים רוחביים, הלקים לשני גם מתחלקהגלעד

 ויובליו הירמוך נהר ועד בדרום יפוק מנחל משתרע הצפוני הגלעד הצי1.
 את כולל זה חבל לא. י"ג, ה י"ב. ביהושע נזכר הוא והחגרן; המלן מןהבאים
 סוכות. ועמק שאן לבין שממול הבקעה כנרת, בקעת התיכונה, הירדןבקעת

 ארטן; נחל ויובלי עמת בני גבול ועד מחיבוק נמשך גדרומי הגלעד חצי2.
 יבוק מנחל התחתונה הירדן בקעת את כולל זה חבל ב. י"ב, ביהושע נזכרהוא
 המלח. יםועד

 והאקלימיות הגיאוגרפיות בתכונותיה, מזו זו שוטת אלו אורכיותרצועות
 ישוביהן.ובאופי

 השלחין גידולי ערש - הירדןבקעת

 גאון הירדן. עמק ובין הירדן גאון בין הירדן בבקעת נבדיל של" המבנהלפי
 המדרגה הוא ם י"א, וזכריה מד; י, יט; מ"ט, ה; י"ב, בירמיהו פוכרהירדן
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 ט( ק"מ, )תהלים ראשי מעג; ואפריט מנשה לי גלעד,לי24ן

 טרף. חיות גם בו שכי המקרא ובימי עבותה צמחיה ובו הבקעה, שלהתחתונה
 הגשמים בעונת והאביב, החורף בימות הירדן של השטפונות התפשטות תחוםזהו

 הירדן, ביצות בגלל יח איי כאן המעבר זו בעונה בהרים, השלגיםוהפשרת
 למדה מתים כאן הירדן מעברות והסתו החמה בימותואולם
 הנדגלים הנחלים ;ורמים דרכו הבקעה, של העליונה המדרגה הוא הירדןעמק
 מובטרופיים מדולים ובמיוחד שלחין גידולי גידלו העמק באדמות הגלעד.של
 ויש כאן מתרחבות הנחלים עמקי של הדלתות והתמר. אפרסמת מור, צרי,כמו:
 ובית- בית-הרם שבעמק ונמרין חשבת נחלי דלתות ; הן הלא בשפע, מיםבהן

 ובית- בית-הרם כעמקי כאן, ק"מ. 12.5 לרוחב מגיעות כ" י"ג, ~הושענמרה,
 קדם. בימי הגלעד של החשובים השלחין שדות השתרעונמרה,
 טורקית הש ק"מ, 12,5 לרוחב היא אף מניעה סוכות בעמק ינוק נהלדלתה
 הירדן. יובלי בין בגדלו השם הנחל הוא חיבוק מדרום. וגם מצפוןנם

~"pg 1לפסwsn של אקלימו ולכ! הים לטני מתחת כבר נמצא הוא הירדן לבקעת 
 , . חם. שלוהעמק
 ק"מ. 5 של לרוחב ממעה המזרחי, הירדן עבר שבנחלי הגדול הירמוך,דלחת
 להרים הקרבה לקודמותיהן בהשוואה מגבלות שתי היו זו דלתה שללפתוחה

 הקרקע. של סדיר עיבוד שמנעו וההרסנים הגדוליםוהשטפונות
 אתם מביאים העזים והשטפונות הגשמים כי מאד, פוריה הירדן בקעתאדמת
 והתלולים. הגבוהים המרמים, המ;רח' הירדן עבר מהרי עשירסחף

 שקישרו מעברות ושבע עשרים לו יש כי מדיני, גבול מעולם היה לאהירדן
 ועשרים דרומה יבוק מנהל מצוי" מעכרות חמש עבריו: שבשני הישוביםכין

 הטודים, שבטי עברו המעברות של דרכן צטונהי. ישוק מנחל מעברותושתים
 הלוחמים. וגדודי הסוחריםשירות

 הבעל גידולי ארץ - ההררכסי

 מתחלקים ק"מ. ש1 לאורך הארש, ועד הירמוך מן המשתרעים הגלעדהרי
 שאורכם יבוק לנהל שטצפוו עמלק הרי שווים; בלום חלקים לשם היבוק ידיעל

Ge-ק"מ. כ-84 שאורכם שמדרומו, שקע והרי ק"מ;כ 
 שי אלה. חלקים שם בין רב דמיון יש והטופוגרפי הגיאולוגי המבנהמבחסת
 הכמנים מורטים עשים הם לו, והסמוכים יכוק לנחל ומדרום שמצפקהחלקים

ן 1337.  Lhad, Hely~ the~ 01 Gugraphy Historical The Smith, 1. .0. 
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 הראימנשה
מק

 א-דרג', אום חבל הש'לת שבהרי השיא והטורק. ה"יניטן ממל קשים, גירסלעי

 בלקע, שבהרי והשיא הים, פס מעל ש ואו גבהי ש'לון, לע-דה מזרחשמדרום

 אלה שיאים הים. פר מעל 3!1!מ' גבהו א-סלט, לעיר שמצפון יושע, נביסבל

 על מהם לצפות אפשר ולפיכך לירדן ממזרח ק"מ 25 - 18 כד'מתנשאים

 הללו ההרים ןבה בין הגדול ההפרש ישראל. ארץ מערב של נהחביםחלקים

 - המדבר לכוון - מזרחה יקה. קרקע לסחיפת תרם הירדן בקעתלבץ
 פרט סחף, ומעט משקעים מעט 'ש זה ומצד בהדרגה הריקיאלהמשתפלים

 המושך והירמזך_ להרים ממזרח גם מים מושכים וליבוקן:ש'ובליהםלירמוך
 הדרוזים. מהר גםמימיו
 - לבלקע שמדרום ואלה ש'לון להר שמצפון אלה - ההרריים החלקיםשני
 ומגיל בצפון, יהטיאי"ן היות מגיל פריכים, קירסת סלעי ובטים רמתייםהם

 החבל אדמות מאשר יותר חקלאי לעיבוד h~nu אלה רמות בבל,ע.הקנת

 ן . 'ן'ההרהי.

 משתרעות ובחורן, בילן ובמיוחד הקירטוניות, הרמות לשתי ומדרוםמצפון

. , נרחבות. בזלתרמות

 ממל פריכות טביות חול אבני בנוי ובלקע, ש'לון הרי בין המבדיל יבזק,נחל

 והוא מתכתיים מחצבים בו יש לפיכך והקליפס, היולא התחחת,ההרתיקין

 ו. אלון ביער מיוערים אלה טש'ם שגי חקלאי. ולעיבוד למעברנוח

 מבחיגת ההרים טשי שני בץ ככרים הבדלים 'ש ומסלעימם, הרב גבחםבגלל

 רשומיהם: קרקעותיהם אקלימם,הגאי
 מקבלים והם התיכק לים יותר וסמוכים הנלקע מהרי יותר גנוהיס עמלון הרינ

 הים לרוחות נלבנים שהם משום גם וזאת בשנה, משקעים מ"מ מ.,0"1למעלה
 ובית-שאן, ' יזרעאל עמקי ' דרך העוברות והרוויות, המערביותהתיכוניות
 ממערב הנמצא טיילה. העירה, איזור אפילו מכשולים. ללא אליהםומגיעות

 בשנה. משקעים מ-מ 550 מקבל הים, פר מעל מ' %0 רק הוא ושגובהול"'רויד,

 בשנה, מדי.שנה שלג יורד אדום, ובדרום בלקע ש'לון, של הגבוהיםבהרים

 מגיע ש'לון בהרן השלג .שעבה מציין נ פ80!( זטצן פברואר. בחירש רוב פיעל

 ראה ערמון שגאי מציין .1 ן ',Traveh Burckhardt י H~ly: the~ " Syria "יל .ע 2%י.

ז .שPlaces 8 סוריה. גני 2.~תר טענות ~e1-?ii אח "!5!גשנה א ש ,  סירן 4"" ,ינ, ע' .8.8, 
 אורה עצי ונעג'יון איון מעצי ם וא-O(D עג.יון הנקי שיערות)י"ג!(
.3Jordan the 1?iberias Lake 8ען14014 "או Countries the 1ם Actount Bnef Zetke~, וי. 
 י Sea, Dead tbe. .and .ע52
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 ט( ק"ה, )תהיים ראש' שוו ואפרים מנשה לי ויעד,לי]4[

 זמן הירדן בעבי ההרים ראשי על הקרקע פני על !שאר השל! רגל. 4-3ל-
 ישראל. ארץ שבמערב הגבוהים ההרים על מאשר יותרממושך
  השנה ימות כל מים המושכים בנהלים רבימן מים עינות מצוים ש'לוןבהרי
 יסוד ורמשו זה באזור המים מזיתים; שמן לעצירת וטהרת קמח סחטתהוקמו
 הללקקי, בהרי בימש(. מם הרחוק בעבר גם רבים, חקלאיים ישוביםלבוץ

 שבטי רבים ולעומתם מעטים חקלאים קבע ישובי המדבר, לתהומיהקרובים
 קדם. ובני עמלק מדץ, שבטי לכאן והטעו נדדו המקרא בימיהטדים.
 עד במזרה ומגיעות ק"מ א לרוחב המתפשטות ומידכא, חשבוןברמות
 תבל אבל רבים. שטחים על תבואה בימעו גם ומנדלים בעבר גידלוהמדבר,

 . בו. יציבה החקלאות ואץ לבצורת פצעזה
:;.. . . ,:. .- . , 

- 
-

 המקנה גידול חבל המדברית-הרמה

 וחודרת מתרהבת הה'ג'אוית, למסילה ממזרה משתרעת המדבריתהרמה
 מעל מ' כ-שו הוא הממוצע שתבהה זו, רמה טירחאן. ולואדי הסורילמדבר
 מכוסים ואסרים ססאדה של רבים שטחים בה ויש ברובה מרזית היא הים,פני

 - 'נזלת.

 ושרב גבוה חום משקעים, מיעוט קשה; אקלים שורר זו רמה פני על-
 ימות רוב במשך נמוכה ולחות בחורף, וקרות יבשות רוחות rPn~ קדיםוסופות
 המדבר בנאות מזרע. שדות בה ואע ביותר דלים מימיה מקורות לפיכךהשוה.

 משוסי המיישבת האהץ את לשמור כדי שמירה, מצודות בעבר !ביהמעטים
 שוסי מפר הטשבת הארץ על לחנן כדי סירחאן. מואדי פולשים שהיוהמלבר,
 דרך וסללו בורגניות של שורה המדבר גבול על הרומאים הקימוהמדבר
 כאן הקימו הקדומה הערבית בתקופה הידוע. הלימם וזהו לזו, זו אותןשחברה
 מהם במדבר, הציד ולתקופת החורף בעונת לבלוי ארמונות ערביםנסיכים
 ?9דה קער טוואק, "יר ~ל-סרנה, "~ר ~-מדח, סמאם "~רידועים:

--
-

.

 השינוו משטח. 1-4%ז המזריק ",יון ענר גצשן-מערג מינקים "עינוי שטה עיקי יעם4.
 ג-%", בנרעד, מרונ;,ס ירין ממינה שיוהקיאי

 מני
 -'. , דתם. גיפ' וגרים הינים ג"פ ק-מ י-ג." מניע הצ=מ ננוקז הסינודשם, רוחב עניינן. פ"נ, מרונ;יפ 11blvn שטו.

 י - - _, מישורי. או "ויי הגי עצים, יקא ארץ אווהיי, ט"ו או פו,, דוק אזור היא,. בערנית , ניקע משמעוה .,ג.Lane 5 שי מזיונו יפ.י.
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 הראימגשה
]51

 היו ובהם זו, ברמה הס לירדן ונשפכים הזורמים נחלים כמה שלראשיהם
 סו-מהן. ל"ג, יב; כ"ז, במדבר העברים" "הדי ס"9ליס'שלכנראה

 - המזרע. חבלי לתחום הבדוים שבטי פולשים היו דרכםגם

 וגלעד שומהון ביןהקשר

 מהלך על רבה במידה שהשפיע רצוף, מאוגרמי קשר יש והגלעד שומרוןבע
 ברמה הרחק שם אי ישק, נהל של ראשיתו אלה; ארץ "בלי שלההיסטוריה
 בנחל הגלעד את החוצה הדרך סירחאן. ואדי של ראשיתו מול נמצאהמזרחית

 מערבה וממשיכה שכם לעמק יאךעה בואדי ועולה הירדן את עוברתיבוק

 רוחביתן דרך מה היתה קדם מימי הים. חוף אל ואלכסנדר שכם נחלילאורך
 במבנה עוברת היא : אחרות רוחביות דרכים פני על יתרונות כמה להשהיו

 ולכל תלולים. ומורדות מעלות וללא פיסים מכשולים ללא יח,טופוגרפי
 ישארכה

 מקורו"
 גדודי ואת המסהר שירות את שימשה זו דרך רבים. חים מים

 המלך" "דרך עם סירהאן ואדי דרך הפרסי המפרץ את קישרה היאהנוודים,

 "דרך עם והתחברה הירדן, בקעת את הצתה המזרחי, הירדן עברשבהרי
 וערי היב" "דרך אל והגיעה המערבים, ישראל ארץ הרי רכס שעלהאבות"
 ' שבחוף.הנמל

 והגיע ממואב הגלעד של דרומו את כבש האמורי מלך שסיהון מספההמקרא
 מואב בגבול מעם במקרא נכלל מואב של הצפוני החלק לפיכך, ארשן. נהלעד

 מתמזגת העשבת והארץ יציג גבול אין מורה שמצד כיון הגלעד. בגבולופעם
 רהודה שמעון שגנולות כשם יצינים, ונד רמונן גבולות אין המדבר עםלאט

 נכללה לא הגלעד ארץ כי אם יציבים. היו לא העב במדבריותהשבלים

 הארץ את שכלל ישראל, מממלכת לחלק היתה היא אמובטחת הארץבתחומי
 . לחורן. ועדמהארסן

 אדום, המזרחי: הירדן בעבר והשתקעו המדבר מן שבאו העמים הםרבים

 שחדרו היחידים הם ישראל בגי וערבים; ע'סאמם נבטים, ארם, עמון,מואב,

 ומבלי מאורק כעם המערבית ישראל לארץ השרתי הירדן עברדרך
 הירדן. חלק' שם על עצמאית ממלכה הקים המזרחי הירדן בענרלהתמהמה

 לארנון מהגלעד המשתרע ההרים לרכס מיוחס העברים עתר מציין, 414 ע. שם טריסטרם,6.
 שלעד שמחצי מציין )5"18(, .ן ,l~and HPly the 01 Geoglaphy Physical Robi~n .קע61-3

 משה במות הקשורים פעור, ננו, פסגה, .עברים, בשם במקרא הנקראים בולטים שיאים ישהדרומי
 ועברים דרומה, וקצת יריחו מול נמצא העברים הר לדעתו המובטחת. לארץ ישראל בגיובכניסת
 לים-המלח. שממזרה ההרים לכל הכונה מקראות ובכמה מזרחה, לירדן שמעבר ההריםמשמעת,

צ5ן,
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 ט( ק"ת, )תפיים ראשי מעוז ואפרים מנשה יי גיער,לי]6[

 בגלעד העברית ההתגחלותתולדות

 עם ברית יעקב כרת כאן עברי. שם הוא גלעד מז-מח ל"א, בראובתלפי
 הגלעד של הקדום שמו ביניהם: לעדות גלעד, לו וקרא אבנים גל הציבלבן,
 ישראל שבט, התנחלו כאן רטאיסי. ארץ היה יג י, מדברים שמסתברכפי

 התנחלו וראובן גד ובר צפונה יבוק שמנחל בחבל התושב המנשה חצ'בראשונה.
 החל רבים, דורות במשך בגלעד התמיד העברי הישוב יבוק. לנחלמדרום
 בימי להתקיים כולווהמשיך גלה לא הוא ובבל;  אשור נלוה ועד ההתנחלותמימ'
 עלו עבה"י שבטי מבין והתלמוד.  המשנה סו", בית תקופת כל במשך lvsשיבת
 וכאן אלילים עבודת התפשטה הגלעדים.לא בץ ויאיר. יפתח כמו מנהיגיםכמה
 יהוא. כמו האלילי אחאב בית עד ולוחם אליהו, כמו ה' נביאיקמו
 שהחבל נראה ליבוק ומדרום מצפון כלו בגלעד התנחלו ישראל בני כיאם
 הוא בגלעד. אחר תבל מכל יותר פורה הוא כי יותר, מיושב היה ליבוקמצפת
 לסיבך, והגליל. שמרון דמשק, ארם כמו אחרות מפותחות לארצות קרובגם

 ערך רב חיוני חלק מהווה המזרחי הירדן בעבר אחר חבל מכל יותרהגלעד
 ד. ישראלי. ארץשל
 סכת עשה ולמקנהו כיס לו ויתן סכתה נסע ויעקם : נאמר יז ל"ג, שכראשית.
 אולי הגלעד. בארץ הראשונה ההתנחלות זוהי ,. סכות המקום שם נקרא כ,על
 המלאך. עם יעקב נאבק שם כי יבוק הנחל שם את להסבירמתן

 אומרת ולכן לעזרה הגלעד יושבי תאו לא סיסרא מד וברק דבוההבמלחמת
 יושבי הגלעדים של לעזרתם צפה גדעון שכן". הירדן בעבר "גלעדדבורה
 נשובו פן חשובו אולי לו, נעת לא הם אבל המדעים אחרי ברדפו ופצאלסוכות

 מהם. וינקמוהמדינים
 הגלעדי, יאיר הוא האחד : מעבהי לנו ידועים הקטנים" "השופטים מז שנים'

 קוטם זוהי אולי כקמון, נקבר כי נאמר שנה. ושתים עשרים ישראל אתששפט

 שם ייגס יתנן ו, ג., י7נריס ה1' תיגם י5' הגעו, שי "ישני 1",קז ישי" מלס"ס ז" שם1.
 ניו. יצעד:ה
 גנ,ע7 ישרא, גני ש, "ישתס אח לרעייך '11, ,א שיש שין, וזת( עמוד לשם סרייטרם".
 ., ירודה. בהרי ישראל כני של הישגיהם אח תהילה יראה כן QRאלא

 את מגהה 1oae, ע' ה' מקר. אגצ. ימינו. של סכות עם מכוח אה מזהה 888 עי שם טריססרס,9.
 שסוכות נאמר העב פ"ט שביעית ניר21ולמי כי הצליל, משום חיבוק שבשפך דיר-ולא, תל עםסוכות
 )מ. הערך כותב סוכות. בערבית שפירושו ")rs "ל בהל סוכוה אה מזהים וךלמן חיי תרעלה.היא

 מציין א. כ-א, א', גקדמוניות יוססים שיהוי. את מאשרות אינן תל-דיר-עלא שחפירוה מציין,כוכבי(
 . בימיו. כה נקראהשהעיר
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1 . הראל מבשה . ,-ן

 כנראהא. ט~בה העם טוב בארץ ושב הגלעדים יפתח הוא לטיבה(השרשמצפת

 ,וש גלעד, פה ומצ מצפה גלעד, המקומות סכרים עמת בבר מלחמתווהיאור
 האער. של המאוגרפי למבנה ובהתאם המערכה מהלך לפילנהומם

 ההיא בשנה ישראל בני את וירוצצ4 עמון( )בני "וירעצו נאמרו ח ", בשופטים'י
 אשר האמרי בארץ הירדן בעבר אשר ישראל בני כל את שה, עשרהשמונה

 מלך סיחת של בירתו הגלעד. מן חלק היא האמורי ארץ זה לפיבגלעד",
 - יי עמת בני לרבת מדרום-מערב ק"מ 20 חסמן היום - חשבת היתההאמורי
 מלך עוג של גבולו היה שם כי יצוק, לנחל מצפון השתרעה לא סיחףוממלכת
 ליבוק. מדרום יפתה שבמלחמת המקומות את לאתר - איפוא - עליתהבשן,

 מלעד; חרבת עם אותה שמזהים עיר, של שמה וגם חבל של tbe הוא גלעדן
 הברזל מתקופת הרסים בו ומצא האתר את בדק דה-וו 12 חיבוק מדרום ק"מ9

הקדומה.

 נלעד ומצפה מצפהמקומות

 לאור שומם. מקומות שם שהם לע נראה נלעד"- ומצפה למצפה באשר-
 מסתבר עקת לבני ימתח שבין המלחמה ומערך המאוגרפי ההחנההמקראות,
 לקצק גלעד וקם ע"י יפתח הוכר ושם לד( ל"א, יפתח של ביתו ששם -שמצפה
 ומצפה 'בוק, לנחל מצפת הנמצאת העיר שם היא - יא( פ"א, ה' לפרעליהם
 ליבוק. מדרום ונמצא תצפית מקום הוא-גלעד
 אום כבל והט: למרחקים, לצפות אפשר מהם טמאים, שני יש הגלעדבהרי

יי.
 ע' שם "מיה, שי ועתו גן סכנתן הנפר עפ nam סוג שאיץ סובין, ווו 1' שפ טרייסרס,"ו.

 במסעו נזכרת זו עיר לגלעד; שמצפון טייבה ההא טוב ארץ של הזיהוי ז-386 ע, ג' מק. גאנצ.681.

 יישל. ""יית ייייס ומינית י"א am1 .Tubu ימציע" "י יוזי,':מנ4תנישוג":::::י::

 קשה, היא געיגית )-ב4( נייעד משמעות שס, יין, שי ויתו יפי וגי. ע' מדק.,' אנן.!ו:
 אמיץ.עו,

.18Gilead 61 15"8 The Oliphant, 1.. 'גלעד. מצפה מקום הוא יושע שג'בל מציין, 210 ע 
 אדרעי .עם יחד אל-עמארנה וכחבי נ,בר גלעד מצפה או שמצפה מציין, 381 ען שם,טריססרם,
 אר, אידויי, י. הן.. שמרתף מזזי ו"אמוריס הנהים ידי עי שתיצאו "מנצרים:!אר

 נהקופת שראי

 גתשית למצפים יצבא את ,משך שמנתנים נינו קוס שנימי ,נו ניאה נמקדא, מקוימה נס"יפי
 מנת על ההרים; ראשי על שהוקמו במקדשיהם לאלוהים להתמלל 'כדי טעמים: נמה משוםהמעכה,
 ולכוון לאוהת וביי צפור, כממעוף האויב מערכות על הצפית ולשם הלוחמים; של רוחם חתלרומם
 הבור, הר על במימרא להילחם ישראל צבא את שמשכו וברק, דבורה עם היה כן ההר. מראש הצבא"ת

 ה-יד; ו', שמו-א לפי במצפתה מתקבצים כשהם בפלשתים, במלחמתם ישראל איש עט ד'; .לשופטים
 - כד, כ', דבה*ב לפי ומואב עמון בבני במלחמתו למדבר" המצפה -על שבאויהושפט
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 ט( ק"ח, )תהיית ראשי מעוז ואפרים מנשה לי לעד,לי]ק

 קר של שבקרבתם לט נראה א-סלט. ליד יושע נבי וינכל עצלת לידא-דרג'
 מצפת עמדה יפתח, של עירו המצפה, : המקומות שני את לאתר מט אלהשיאים
 עמך. בני בידי כבוש היה גלעד ומצפה הגלעדים, בידי זמן באותו והיתיליבוק
 לבן עם ברית כורת שיעקב מסופר מט ל"א, בבראשית במקראות.נעיין

 בערב על,המצב בם. ל"ב, 0טם, את.היבוק שעבר לפר היהבמצפה'וזה
 כנו ויאספו בגלעד ויחגו עמון בני "ויצעקו ת: י', בשופטים נאמרהמלאמה
 י"א בפרק המפורט המלחמה מהלך ולפי זה לפי במיפה"; רחשישראל
 כך ידי ועל יבוק, עד.נחל והגיעו ישראל גבול את השט עמת שבני"סתבר
 . ' . גלעד. העיר על וגם מצפה-גלעד על גםהשתלטו

 וכשמישהו לעמלת שמצפון טוב בארץ והתישב בגלעד אביו בית את שב יפתח)
 לעקוב יכולים אס כס י"א, וטפטים לפי למצפה. לביתו חזר ולקציןלראש
 את יעבר ליבוק( )מצפק מנשה ואת הגלעד את "ויעבר : יפתח של דרכואחרי
 הוא עמון". בר עבר גלעד וממצפה חיבוק( את שעבר )לאחר גלעדמצפה
 דבר, העלה שלא הדיפלומטי והמתן המשא ולאחר עמון בר של לארצםהגיע
 לדרום: מצפת לג פס' נקרא עמק. בס אדמת על שהתנהלה במלחמה,פתח

 י 1 : .מאבלכרמיםומניתועדערוער,'שבסמוךלארטן.

 בגלעד אפרים שבטנחלת
 הגלעד שבחצי מסתבר המקראותק

 )הדרוס"
 לא הם אפרים. בני גם ישבו

 א( ט"ב, ממר ולכן מתוצאותיה להטת רצו אבל עמון, בבני במלחמההשמפו
 אפרים בני הם אלה .. ליפתח. ויאמרו צפתה ,ויעבור אפרים א"ש:'ויצעק
 בגי של שמם nmlb". בתוך אפרים בתוך גלעד "אתם ה( )פס' נאמרשעליהם
 המלחמה "ותהי ו( י"ח, לכמו"כ אבשלום מרד בתולדות גם וזכר בגלעדאפרים
 בעובדיה שכן באמין, מכני קדומים מתגחלים גם שם היו ואולי יי אפרים"ביער

)פס'יט(נאמר:ררשו...ובנימץאתהגלעד

 ' - הירדז למערב הגלעדז-קת

 ישראל שבטי בץ הקשר את המקרא מדגמו המלוכה ימי מראשיתכבר
 לעזרת יוצא שאול המזרחי. בעבהי שההנחלו השבטים לבע הירדןשבמערב

 .. ותניס. י.י מיעי "י" "מים שיעי ll~Sb, "גן ע, שם, א11יפיט,14.
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 , הראל מנשה ::
, ]9[

 עוברים הפלשתים מפחד אותם. לשעבד מבקש העמור נחש כאשר וי גלעדיבש
 ביבש נקבר שאול ז(. י"ג, לסמו"א וגלעד" גד ארץ הירדן "את מישראלרבים

 ל"א, א' לפישמואל כי מקדש, עיר אף ואול' בישראל, ואם עיר שהיתהכגלעד,
 ביבשה- האשל "תחת נקבר שאוליאיג,

 ., : ,ן

 וקבע שאול בן בחמת איש את_ המליך שאול, שרגלת את .לקיים שבקש אבנר,נ
 כלה ישראל את הקיפה ממלכתו כי אם המזרחי, שבעה'י ,ן; במהגים בירתואת

 .--. - - " יהורה(.ומלבר

 בעמק במלחמותיו שהצליח לאחר כי הגלעד, עהכו'של עלה דוד:בימי
 מנכורי הצבא באשר הללו. לארצות ישראל כין לנשר הנלעד היה ארםוארצות

 את עורך יואב וכאשר י"ד,'טה )דבהי"א דוד צבא אל הצטרמו בגלעדגד
 אל הגלעד דרך ושבר ארסן נחל על אשר מערעה סותת הוא העם,מפקד
 דוד. של ממדינתו חלק עברי, כלו הח2 הגלעד כיהגליל,

 בן ירבעם הגלעד; את לחוק לנכון ישראל מלכי ראו חלוקת!הממלכה לאחר'
 כה(, י-ב, )מל-ב פנואל" את -ויבן משם יצא אח"כ כשכם, בראשתה ישבנבט

 ארם ממלכת התחזקה אלה בדורות המזרחי. א-ד'הב בתל כיום אותהשמזהים
 המלחמה נטושה רבות פעמים גלעד. יושבי ישראל בני על ללחוץ והחלהדמשק
 שהיא בכך היא גלעד רמות של חשיבותה ראמות(. תל )היום ין גלער רמותעל

 הדרך ועל דמשק, לארם העולה המלך בדרך חשובה, דרכים בצומתשוכנת
 שמלכי עד נמשך לישראל ארם בין זה מאבק אדם-העיר-מערבה. ע"יהעוברת
 .'שראל'בא מלך פקח בימי תושביה. את והגלו דמשק ארם אג כבשואשור
 העליון הגליל ערי עם יחד גלעד יריבי את והגלה אשור מלך פלאסרחגלת

 . 'לאשור.:

... ג -.
,

 ת.ייס. שני עי ניעד ינש השהרעה ,רעתו הגתי. מהקומה "רס.פ היו שנו וידיה, אח מלת תמ מעיט קהמ. וני,י "תינתה ייבומה הנרומזר מהקויה "רס.ס נו מצא נאוימעד"; אוהו מזהה ;י,ץ ג. נא-הר. אותו מהים ואנ, רוגיוסון ניח-lKC' ,עמק ממור" אקר יאנס,,ווו, שמצפון נח,-אי-מקיוג מקומו מריי הפי ממר, ;,עו 'גש נערך eo~ ע' ;' מקי:' נאנצ. ,1.'
 י;; נ-ג, בראשיה ין עויס, א, "' נשם שם וקרא ננאר-שנע VH( נסע שאגריס נשם"ן.
 1. נ-ג, שמו-א ין מלהעם ;נעה שהיא ns~la, "אשי ההת ישב ששאו,ונשם
 1,4 ע' שם סרינטרםזר.

 הפרני. אשתורי ג~" יו קים יעג'יון, שמציון גזך" מהגיפ את מנה"
 מוודה ועיי ("" בע' מ"1.ם קויך ד' סקי.נארק.

 גהלוי
 באן מצא גייק גי ינוק, שנעמק א7'הנ

 ח;(וג' נהו אנתה D~nm ונות וה-וו אן'הנ נה,11 גן גס שהה זימן א-בן "נחי מהקופחהרסיפ
 א-ד,ז1. לקיוי שיפון ק-מ4

 1,ד היא ;,עי שרמות מציין' וו! עמ' שס איייפנס' נ"-סיס. "מ ניעי::1:י:ס::ימית רוניו5ון א. הצפוני; "גלעד בניה ראמית' ה, עם גמז רמוה את שהה ?,!, ע' שם אהרומ, י.,ן.
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 ט( ק"ה, )תהלים ראשי מעוז ואפריט מנשה יי גירד,ל,]10ן

 ' - כלכליה מבהינההגלעד
 - ..-.י.- :-,-'.

 מבץ ששלישה העובדה מן למדים אם הגלעד של הכלכלית חביבותועל
 בן אחינדב גלעד, ברמת גבר בן בגלעד: הם שלמה של הנצבים עשרשנים
 איפה עתה גבחן יט(. יג"ד, ד', )מל"א גלעד בארץ אר( בן וגבר במחמםעדא
 נצבות. כל של הכלכלי ערכו היה ומה הנצביםישבו

.,.- . .- 
-; 

.: .,
 בזתר הפורה הוא ,ה חבל עילק. בהבל ליבוק, מצפץ ושכנת הגלעדרמות

 בתכונה ניחן וגם ביותר הגבוהה המשקעים כמות את מקבל הואבעבה"י;
 ארץ חבל זהו הזית. לגידול במיוחד מתאים אותו העושה מיוחדתזואולוגית
 במיוחד. הזית מצליה בו מבית חול אבז של פריכות אבסם ובחלקוקירטוני

 "תקוע : האומרת ג( ח', )מגחות המשנה מן למדים אנו בגלעד הזית של טיבועל
 היא זו רגב הירדן". בעבר רגב לה שניה - אומר שאול אבא לשמן.אלפא
 של קרקע על שוכן הכפר לש'לת; מדרום-מערב ק"מ 12 דג'ב, הכפרכנראה
 מביתיי. חולאבן

 ראובן בני ישבו בו הדרומי, הגלעד הצי על השתרעה ארי בן גבר שלנציבותו
 הללו השבטים בני של לבם את שמשכו משובחים, מרעה שדות היו כאן גד;ובני
 תבואה בשדות מצטיין זה אזור כאן, היה טוב מרעה רק ולא משה. בימיעוד

 והמקנה התבואה אסמי על ממוגה היה ארי בן שגבר מסתבר בימין. גםמשובחת
 טךד כמו היא בעברית' ארץ כי למלך. מס מעלים הגלעד" "ארץותושבי
 ". ונהלה קרקע ומשמעה 'לגטבערבית
 חשיבותו על  שנוסף ארץ, חבל ונהל במחנים ישב עדא בןאחינדב

 פורה אור ;הו חקלאית מבהינה הרב; הכלכלי בערכו הצטיןהאסטרטגית,
 וצמחי הבושם צמחי את גידלו כאן מימיו. ושפע החם אקלימו בגללבמיוחד
 בגידולי זה אזור הצטין הדורות בכל ואפרסמת. מור צרי, - המדעיםהרפואה
 סכות, בעמק וכאן, ברזל מכרות היו כאן שבמקרא. הדבש מקור -התמרים

 הירדן "בככר סו: ז', במל"א שנאמר שלמה של נחושת כלי של היציקה בתיהיו
 דיר-עלא תל בחפירות צרתן". ובת סכות בין האדמה במעבה המלךיצקם
 פיות וכורים, כבשנים ממגורות, בורות, שרידי זו: תעורה על עדויותנתגלו

...~..,.,. ,: 
 ע. .ס, .,Jordan the Across Sthumatherוו.

 ש5י מ,יי'ס "זיעי שנצפיז שנסס" מציין, 4י
 הכוונה המקודות וברוע פעם, 18 נזכרת גלעד" -ארץ מתוכם במקרא, פעם כ-80 נזכר הגלעד20.

 ע' נץ י א.750
 "דא,, מ. יא" -מה. יי'ייי ינו=,וגטיב

 ניווי
 קדם, גיר ~המקנה מומה פר,
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]11[ הראי מנשה, .,,

 כאן הברזל מכרות על יו. והתיכונה הראשונה הברזל מתקופת וסוגיםמפותים
 והמשנהם. יוספוס המקרא,מעידים
 במחשבתם הירדן, הוא הארץ של המורחי גבולה מקראות שבכמהלמרות

 ישראל; עם של מארצו נמרד בלתי חלק הוא הגלעד הנביאים שלותקוותיהם
 ורעה !1ה1 אל ישראל את "הסבתי ציון: שיבת את בחזהי רואה יט( פ',ירמיהו
 אומר: " )", וכריחו !ם נפשו". תשבע והגלעד אפרים ובהר וחבשןהכרמל

 אביונם". ולבזז !לעד ארץ ואל אקבצם ומאשור מצרים מאיץ-והשבחים

.ן -.

י,

-

...,,

.. . 
;.., , . ..,,.

 א!צק.מקך.ה'ע'"""!.1ג.

 עצרות עיוג.
 הגרוי

 "י"וויפ ממהמה זנן מן ה', דגר,ס מספר לפייס אוו האר, שי מנטושה
 וצשנה.יה, הרש )נזה יוייס יד ע, תעיייה הירין, ענר נמצא" רואת "רמה -וסו, ,אמר: ג' ה'ו'

 ה!,יא השי !ס !מיא הזאה מארז ערp~a .2 י!נוי הקרונה סובסדה ען ורום ידק נמשיתוהקו
 הר מואג-. עד "שא הגרוי, הרגשם

 הגרוי
 יש שגו יבוק, נח, עגרי שהני נהני ינראה ה,ה

 הר -צימ נאמר: א נ/ חוג" גמשנה מהנהרס.מ"צנ,ס
 הגרוי

 הוא צווים שי ומשמפ גשרון-,
 )eo-""4. ע' מ-נ מקרא גיר צין, מובר הוא,, מ. ראה ואשנון. ינוק נחיי ובניגרי געה עיזיוהמרים
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 ט( ק"מ, )תהייפ ראשי מעט ואפריפ מנשה יי ניעד,יי121ן
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