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 המזרחיעבר-הירדי
 ואקלים מפגהוכולות,

 אילת ועד סדן המרחק וצרה. ארוכה רצועה היאארץ-ישראל
 שממזרח למדבר עד מתל-אביב המרחק ואילו ק-מ 400 הוא אויריבקו

 עד מתל-אביב 1"מ כ-80 מזה ק"מ, 140 על עולה אינולרבת-עמון
 הארץ של הצר רוחבה למרות למדבר. עד הירדן מן ק"מ וכ-60לירדן
 הניצבת לירושלים, ובמבנה. בגובה השינויים בה ורב-גותייםרבים
 מירושלים אולם מ', כ-800 עולים אגו הדרך'ה,ה באמצעכמעט
 לעמק-הירדן מ' 1200 של תלולה ירידה תחילה יורדים אנומזרחה
 לרבת-עמת. עד מ' 900 שוב עולים מכןואתר

 את איפוא, מחלקים, וכערבה, המלה בים והמשכה  היודובקעת
 אנו המערבית הרצועה כיושבי ארוכות. אורך רצועות לשתיהארץ
 אולם .עבר-הירדן', סתמי בשם המזרחית לרצועה לקרוארגילים
 גם נוצר זה שם המזרחי". .עבר-הירדן לומר היה הראוי מזלמעשה
 האח- הבחינות 'מכל 1כ1 וישובית, היסטורית שמבחינה העובדהעקב
 ולא המזרחי, מהלקה ארץזישראל של המערבי הלקה יזהר חשוברות,

 ומתערב תיערה הריס. רצועות שהי ב.1 מפרידה העסוקה הירדובקסת
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 וכה בלבד המורתי לחלק אירדז" .ובר אשם נתיחד שכיום לכן,יפלא
 השחרוו: למלחמת עד עבדאללה אמירות של הרשמי שמה גםהיה

 השם זה היה העמים, כל לגבי ולא התקופות, בכל לאאולם
 בארץ- להתגחל המתכוננים השבטים על משה מדבר כאשרהמקובל.
 אשל "ארץ את הם גם -גידשו להם: אומר היא המערביתישךאל

 ובני "משה י כ'( ג/ )דברים הירדן" בטבר להם נותן אלהיכםה'
 "עבר-הירדן". המערבי הצד היה ולגביהם המורח מן באוישראל
 לצד היא .עבר-הירדן" במושג הרגילה "כוונה במקרא כבראולם

 .עבין יותר: מדוייקת הגדרה גם מתלווה קרובות ולעתיםהמזרחי
 . אחרים(. ופסוקים מ"א ד', )דברים שמש" מורחההירדן

 עברן של המערבי הגבול את מהווים והערבה המלח יםהירדו,
 לא התקופות ברוב כי אם ברור, גיאוגרפי 11 תהו המזרחי,הירדן
 הסורים המדבר עם עבר-הירדן גובל במורח המדיני. הגבול זההיה

 שונות. בתקופות לתנודות ונתוז 'ציב בלתי הוא זה גבול קוהערגי.
 הולך והגבול הנושבת לארץ המדבר בין קיימת מתמדתמלחמה
 בשנות הקבע. 'שוב של ארגונו ולמידת לכוחו בהתאםומשתנה
 חולשה בשנות זאת, לעומת מזרחה. המדבר נדהר ויציבות~ריחה
 מבצרי הנושבת. הארז של ניכרים שטחים המדבר וכובש חוורוירידה,
 השטח את מרחיבים השקאה ומפעלי הישוג ארץ על שומריםגבול

 על עיניהם_תמיד_ את לוטשים המדבר נודד' אולם והמיושב.המעובד
 להסתנן כושר לשעת ומחכים הבנויות הערים ועושר האיכראוצרות
 המדגר. בן רק הבדואי אין זו מבחינה המיושבים. לשטחיםולחדור
 מדדה עד הורס הוא הישוב לארץ בפוצו כי אבי-המדבר, גםאלא
 רוהב מגיע כיום לקדמותו. המדבר את ומחזיר התרבות אישגיאח

 70--80 לעומת ק"מ, ל-40-ש5 המורחי בעבר-הירדו הנושבתהארץ

 קדם. בימי הפריחה בתקפותק"מ
 מ' מ-1000 למעלה עד גם מגיע עבר-הירדן הרי גובה כי אר'
 רק זאת בכל לפנינו הרי בקירוב, מ' מ-800 נמוך אינו השטחורש
 על העומד רחצי-ידיים. מישורים בעלת הררית, ורמה גבעות שלארץ

 הנמוכו, הגבעות גחוך ]9רנג",ואד'*

 הגבה ההריס הידדו. ,ודת ברקע-
 המערבית ארץ-ישראל הריהס
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 אפ בו לא גבוה. במקום נמצא wno כלל ירגיש לא ע3ד-"יודזרמת
 מגיעים, אנו ההר לתחושת בלבד. ק"מ 10-20 של במרחק מטר,ן 1200-ש160 מאד. תלולה היא העליה העמוק. מעמק-הירדו לרמהיעלה
 העליה באגור עבר-הירדז. רמת של המערביים באשרות רקאיפוא,
 . לאביה הגלעדי 'פתה בת אומרת וכד הירדו' משקעהתלולה

 צריל עבר-הירדז מרמת כי לבז(, '"א, )שופטים ההרים.." עלוירדתי ....אלב"
 להרים. להגיע כדילרדת

 שקובעים הם - עבר-הירדן רמת וגובה זו תלולה הרריתעליה
 וגולשים ממערב,-יורדים בחורף הבאים הגשם, ap,, אקלימה.את

 נעצרים הם עתה .אולם גשמיהם. את ומונעים מתחממיםלעמק-הירדן,
 מכל ינראה מרחול המזדקף עבר-הירדו, רמת של התלול הקירמול
 והם למעלה לטפס ענוב נאלצים העננים המערבית. בא"י גבוהמקום

 התוצאה עדייזז בהם האצורה הלחות את ופולטים ומתעביםמתקררים
 של המערב באשדות ופוריה גשומה רצועה נוצרת כך גשם. -היא
 והצחיח. השחוו הטדבר התחיל והלאהן, ימשח ההר, רמת של הראשונים הקילומטרים ובעשרות עבר-הירדון

 צאן זדזעי גווד'ם ארץ בעיקר היא עבר-הירדןרמת

 "ה-4,י 4י-4זי. ש=4-י-4-יא44י--.*...-,- ."_44rן,
4 4 = - - 4 5 - d * - h ן 4-9ש% 9= י%4ע3-= - =ע 4%ן*=0=4,=, 
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 . גלעד בארץ ינוקגאל

 המער- באיץ-ישראל וכמו קבועה, כמובן, אינה, הגשמיםכמות
 המקום, של המיוחדות למסיבות בהתאם לשינויים היא אף נתונהבית,

 האקלים שינויי את הקובעים העיקריים החוקים שני פועלים, כאןגם
 של הרוחב וקו המקום גובה והם: הארץ של המערבייםבאזורים
 הגשמים. במות תגבר יותר, וצפוני יותר גבוה והאזור במידההאזור.
 למדבריות יותר ומתקרב יותר נמוך והוא במידה זאת,ולעומת
 מול בצפון, השוכן בגזלן. השנתית. הגשמים כמות תפקח -הדרום
 גשם כמות נמצא מ/ 600--900 של בגובה יהכנרת, החולהעמק

 הגליל מול הצפני, בגלעד מ"מ. 609--800 של ממוצעתשנהית-
 :בר היא הכמות מ', 500--609 של בגנבה שאן, בית ועמקהתחתון

 שכם-ג'נין. הרי מול עג'לון. באזור מכאן' דרומה מ"מ.700-500
 היא זה שאזור למרות ולכן. מ', 1243 של לגובה עד ההרעולה

 הדרושי. בגלעד מ"מ. 0)1 עד הגשמים כמוה שוב עולה ינהר,דרומי

 של לגובה עד ההרים מגיעים כאן שגם למרות רמאללה, סביבתמול-
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 שממורח מואב הרי מ-מ. 600-500 על עולה אינה כמולהגשם מ/970
 אנו כאן אולם מ'. מ-1000 יותר של לגובה עולים הם גם המלח.לים
 - עזה לאזור המערבית, בא"י המתאימה הרוחב לרצועת מגיעיםכבר

 עולה אינה לפיכך השחון. לנוף המעבר לאזור כלומרבאר-שבעי
 נזכור אם הרבה, זה גם אר מ"מ, 300--450 על .הגשמים כמות.
 אדום, בהרי מ"מ. 209 רק המערבית בא"י יורדים רוחב קו שבאותוול
 גשמים של ועקרה לכמית לצפות צריכים היינו והנגב, הערבה שמול!ן
 נמצא ולכן מ' 1709 של לגובה עד מתנשאים ארום הרי הדבר. כן ולא"

 אינה כאן הגשומה הרצועה אולם בשנה. גשם מ"מ 300--400כאן
 לפטרה, ממזרח ק"מ 30 של במרחק השוכנת למשל, ומען.רחבה
 ~QU. מ-50 פחות של גשמים כמות עם המדבר, בספר כברהיא

 מ"מ 250-י30 שי מינימום ישנו בו בעבר-הירדה מקוםבכי
 מעינות מים, של שפע בהן ויש פוריות הו הרמות כי נמצאגשם,

 הגיים הרמה, גובה של תוצאה רק אינו והמים הצמחיה ריבויונחלים.
 .הרכב של תוצאה גם .אלא יותר, פחותה ולהתאדות קרירלאקלים
 אדומה חול אבן של רבות שכבות ישנן בעבר-הירדן הסלע.שכבות
 שכבות כמו מהלהלת ואינה מים מעבירה שאינה ניבית(, הול)אבן
 את רואים אנו מרחוק המערבית. ארץ-ישראל של הרגילותהגיר
 אולי ומכאן אדום, בהרי ובמיוחד ההרים של האדום-חכליליהצבע
 שגם וכדומה, גראניט שונים. יסוד סלעי גם ישנם אדום בהרישמם.
  אזורים של  הרבה  הרעננות  ומכסל למים חרירים ואינס קשים"ם
 רב ?א  1מ1 לפני עד מכוסים היו צבר-הירדן של רבים חליים אלה.,ו
 בגלער הנרחבים היער שרידי את למצוא אפשר היים ער  יער.ן

 המירי, מן לנו הידוצ %ירים", .יער הוא הרי 1 ליבוק  מצפוןהמרכזי,
 ביער המלחמה .ותהי לאבשלום: דור בין המלחמה התנהלהבו

 ויקרא ההוא. ביום ההרב אכלה לאשר בעם לאכל היער וירבאפרים...
 תתה הפרד ויבוא "פרד, על רוכב ואבשלום דוד: עבדיאבשלים.לפני

 הארץ ובין השמים בין ויתן באלה ראשו ויחזק הגדולה האלהשובך

~,

 - ו~ט'(. ר"ח, ב', )שמואל עבר" תהת'1 אער והפרד
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הד.
 אזן"

 המיוער ההר פירושו - שעיר הר - אדום הר של השני שמוגם
 קרית היא בעלה על-יד לירושלים ממערב שעיר הר למשל,)וראה.
 אדום יערות נוצלו קדם בימי י'(. ט"ו, יהושע יערים, והריערים

 המאה בראשית עוד שבערבה. הנחושת לכבשני שרפה חומרלהספקת
 היה שכדאי עד כל-כך מרובים אדום בהר' היערות היו"נוכחית
 באורך ההג'א~ית. מסילת-הברזל של מיוחד סעיף לסלוללתורכים

 היער עצי את "הסיע כדי א-נקב, לראם מען מסביבת ק-מ,36
 גדולים, יער שטחי רחם ללא נשמדו או הרכבת. להסקתהכרותים

 ניכרים. שרידים עדיין נותרו כיום גםאך
 בצר מאשר המרחי בעבר-הירדן יותר מרובים האיתן נחליגם
 הערבה של המורחי בצד המעינות יותר מרובים בערבה וגט יהמערבי
 מקבלים המלח וים. הירדן אף בידיעה הנמצא המערבי, בצדהמאשר
 לעומת מורח, שבצר הרבים ומהיובלים מהנחלים ניכרת מיםתוספת

-
 כמוצו. היא, לכך העיקרית הסיבה המערבי. הצד  סו הבורריםהנחלים
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 הגיאולוגי. המבנה גם משפיע אך מערב, לצד זורמים הארץ מימישיוב
 יש וכר. גראניט חלל, אבן עבר-הירדה של חדירות הגלתילשכבות

 ארבעת ממורח. הזורמים האיתן נחלי ולהיוצרות המים, בריבויהלק
 גם והמחלקים המלח, ולים לירדן ממזיח הזורמים העיקריים,הנהלים

 היבילו הירמזך, : הם מוגדדוונ ג'אוגדפיות לרצועות עבר-"ירדןאת
 י, זרד. ונחלהארנון.

 ..הירבוך1.

 בהר אפיקו תהילת לנה ידוע אינו הירמוך של "היסטורישמו
 מדרום לירדן נופל הוא מרובה. מימיו וכמות הדרוגים, הר הוא."הורו,

 מדרים, הגלעד ובין מצפון, והגולן הבשן בין מבדיל הירמוד לכנרת.'.
 הירדן ממלכת ובין סוריה בין פוליטי גבול משמש הוא היוםוגס

 גס עובר לירדן, הירמוך לשפך גדר המת ביז התחתון,)ובמכוצו
 שתבוא ההיסטורית, הסקירה הירדן(. לממלכת ישראל ביזהגבול
 חלק היה הבשן שגם למרות לירמוך, שמדרום באזור תצטמצםלהלן,

'

 מנשה, שבט הצי התנהל 1ב1 קדם בימי א"י של נפרד בלתי

 זרקא( )נהר יביק נתל2.-
 הצפונת בחלק ודהומת צפוני לחלק הגלעד את מדלק זהנחל
 גד. שבט 'שב אל-בלקה, עתה הנקרא הדרומה, ,בחלק מנשה. שבט חצי קדם בימי התנהל עג'לון. כיוםוהנקרא

 מוג'יב( )ואדי ארנוןנמל3.
 עמוק ערוצו המלה. ים למרכז .ויורד מואב ארז את מוצה זהנהל
 היפים המקומות אהד שהוא שגיא, קניון 'וצר הוא "תחתוןובחלקו
 וגד. ראובן הישראליים, השבטים לבין', מיאב ממלכת בין כגבול ארנון נהל שימש ההתנחלות בימיבארץ.
 חסה( )ואדי זרד לחלו,ג-

 הוא אף לים'המלה, מדרון-מורת יורם זרד -נחל ..
 בערוי

 עמוק,
 אדום. להרי סואב הרי בין מבדיל והוא.,
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דרייב
 קבועים המורחי בעבר-הירדן גם כן - ארץ-ישראל בכלנמו
 הנתונים ע"י נקבע מהלכן כי התקופות. בכל הדרכים קויועומדים

 י בין מעבר רצועת יחד מהוות וסוריה ארץ-ישראלהטיפוגראפיים.
 כ1 על קדם. בימי הראשיים התרבות מרכזי לארם-נחרים, תצרים,
 בעלוח בינלאומיות דרכים ביותר, הקדומים הימים מן החל בהה עברו:1
 היו החשובות הבינלאומיות הדרכים שתי במטלה. ראשונה חשובות.'

 המלך". 1"דרך הים".דרך
 ועלתה המערבבת א"י של הים חוף לאורך נמשכה הים",דרד

 הקז ולדמשק. הגולן אל הצפוני הירדן ועמק יזרעאל עמק-דרך

 הארץ. של המערבי בגבול החוף עמקי איפוא,.לאורך עבר,המערבי
 עבר- של הטיפיגראפיה בעבר-הירדו. עני המודהי הנינלא1מיהקו

 כי המדבר, בגבול ההר, רמת על יימשך זה שקו מחייבת,הירדן
 ערוצי על להתגבר תוכל לא והדרך ההררי החלק נמצא יותרמערבה
 דיו הסיד" "דרך גם היתה כן הים" "דרך כמו העמוקים.הנחלים

 1ך7)"ו
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 "1.ח", מ מ" פ"א ")"), פיו "עות" קחע", נרקנו .1",ז.ש)
 העתיקםחמת-מר

 משהר וכל מלהמה כימי גייסות ודרך שלום בימי ומסחרשיירות
 יתים, ואדי דרך מאילת עולה הדרר אנה ימינו ועד האנושותימו
 של הערבי שמה מכאז המדבר. בגבול השיכנת אדים, שבדרילמען
 צפינה הדרך נמשכת למען )אילת(. מעלה כלומר עקבה, -אילת
 מעט הדרך נוטה לבת-עמון, חיא עמאן, נסכיבת רק המדבר.בגבול
 ביותר הקרובה לנקודה מגיעה היא וכאן הושוב תחום אלמערבה

 מקצה ק"מ 25 ובס"ה הירדן מן איירי בקו ק"מ כ-40לעמק-הירדן,
 נמשכת והיא מורחה שוב הדרך' נוטה לרבת-עמוז מצפון הירדן.עמק
 לדמשק. בכיוון צפונה, המדבר שפתעד

 'היהודי- החוקר ע"י בעבר-הירדן שנעשה הארכיאולוגי,בסקר
 הכנענית התקופה מן ישובים שהגירת נתגלתה גליק, נלסוןהאמריקאי
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 בסוף כבר בדרך השימוש על המעידים והם 11 דרך לאורךהקדשה
 מסע המתאר ראשות ספרותי מקור הספירה. לפני השלישי האלף,

 ארבעת בראשית. ספר של י"ד בפרק לנו נשתמר זה בדרךצבאי
 הככר, מיכי המשת על למלחמה אברהם בתקופת שיצאו הצפון,מלכי

 שוה את הם, את קרניים, עשתרות את כבשו. המלה, לים שמדרום-
 המדבה על אשר פארן, לאיל ומשם שעיר להר והמשיכוקריתיים
 ים חוף על פארן, במדבר השוכנת אילת אלא בודאי אינה פארןאיל
 ייכו אתו אשר והמלכים בדרלעומר בא שנה עשרה "ובארבעסוף:
 בשוה האימים ואת בהם הזוזים ואת קרניים בעשתרוח רפאיםאת

 המרבו: על אשר מארן איל עד שעיר, בחררם החורי ואתקריתיים
 העמלקה שדה כל את ויכו קדש, היא משפט, עין אל ויבואווישובו
 ושוה בגלעד, - )האם( הם י כבשן הן וקרניים עשתרה( )תל רות" ה'-י'(..עשת- '"ד, )בראשית תמר"... 11ssna היושב האמורי אתזנם

 ל"דרך נוסף במואב. - קריאת( )אלקריתיים
 המלך-

 איפיא, לנה נותן
 עבר-הירדן של הטבעיים הקדומים המחוזות את גם זה קדוםקטע

 )שעיר(. אדום והרי מואב גלעד, בשן, לדרום: מצפוןבסדרם
1-  המלד", .דרך על סיב אנו שומעים אחדות שנים מאיתכעבורן
 ברגע מהדש זו בדרך לעבור משה בימי ישראל בני מנסים כאשר"

 מקוש מלאכים משה .וישלח יריחו: ולערבות לגלעד בדרכםואילת
 ילא ובכרפ בשדה נעבור לא כארצך, נא נעברה אדום." מללאל

 נעבור אשר עד ישמאל ימיו נטה לא נלך, המיך דרך באר, מינשתה
 לקראתך. אצא כחרב פן .בי תעכיר לא אדום: אליו ויאצל גבולך. ,'

 ומקני אני נשתה מימיך ואם נעלה במסלה : ישראל בני אליותאמרו
 הכניס. המלך" ידיך על השלטון י"ר-י"ס(. כ, )במדבר מכרם"ונתתי

 קדומה תקופה באותה שכבר יפלא זל* ליושביו רווחים גם איפוא,,.
..ן, . רבות. ומצודות ישובים הדרך לאזרך נבנו!
 שזן(. (Nova חדשה" .דרך נטללה קיסר, טריינוס בשי הרומאיסך '.'. ע"י הניטית הממלכה כיבוש אחרי לסה"נ, הב' המאהבראשית"

 הם 'ס א; שפכו בקךנת אחוז נחק14
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 המקראית. עמוןן רבת- היא - ופילאדלפיה בצרה דרך אילת עם דמשק את שהיכרה,,
 נסללה הדרל המלך". "דרך אלא כמובן, אינה, זו חדשה""דרל
 הרומאית הדרר מיל. אבני הרומאים הציבו ולידה ממש של,סלילה

 אורכה. לכל אחריה לעקוב ואפשר בימינו גם רבים במקומותנשתמרה
 התור- ע"' הקודמת המאה בראשית שנסללה החג'אזית,מסילת-הברזל

 הרומאים הכביש בעקבות כלל בדרך הולכים ימינו, של והכבישכים,
 בחג'אז. ומדינה מפה הקדושות לערים הובילה התג'אזיתהמסילה
 הראשינה מלחמת-העולם נימי המסילה את פוצצו לורנס שלהפלוגות

 העתיקה. הסלד" ל-דרך זמננו בת היורשת ~יא הסולטאז,, דרך - א-סולטאן טאריק זו דרך נקראת הערבים בפי מע4 עד רק, בדרום כיום המטילה מובילה כן על בחידושה. טרה לא סעוד ואבן,
 .דרד את מחברות אהדות רוהבדרכי

 המקד-
 "מערבית א-' עם

 למסילה ומגיעה בירמוך עולה מסילת-הברזל הים". "דרךועם
 את ישראל בני הכו שבה העתיקה, אדרעי היא בדרעה,ההג'אזית

 סוריה. של בשטחה כיום והשוכנת הבשן, מלךעוג
 למסילת- מדרום הירדן את החוצות ימינה של הכביש זרועותשתי
 שני נפגשים נא-מאלט למפרק. העתיקה, ארבאל היא ארביד, דרר,,ן! ועולזת אהד לכביש מתאמדות לצהריים, מדרום העתיק הרומאי גשר, על והשניה חיים מעוי על-יד חוסיו שיח' גשר על האחתהברזל,
 דרד היורד הכביש הוא משכם, הבא הכמיש נוספים. ,רוחבכבישי

 אדם- של הקדום המעבר דמיה, בגשר הירדו את ועובר פרעה ואדין
 הירדן את ישראל בני עברו בו בקו בערר - אלנבי בגשר הירדו את, העובה ירושלים-עריהה והכביש במקרא, אהדות פעמים הנוכר העיר,.

 נון. בן יהושעבימי
 אנו הרומאית בתקופה אולם לעיל. ושהוזכר מאילת הבא לכביש, מחוץ המלה, לים מדרום אדום להרי העולים כבישים כיוםאין
 הרומאית הדרכים בטינת 1( : זה באזור דרכים שתי על לפחותיודעים

 דרך יערבה היורדת לרך מסומנת פו!טינגךיאנה, לסת מן.המאה.הב,41
 16ן
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 הדרך עלתה לסלוט,'מכאן ההדש הכביש בקו בעוד כן אס תמי, מצד,
 את חצתה רמון, למכתש מעבדת ירדה, שניה דרך 2( ; אדוםלהרי
 לאורך גם לפטרה. מוסה ואדי זורך ועלתה אל-ע'מר בסביבתהערבה
 מיל ואבני חציבה סלילה, שרידי ימינו עד למצוא אפשר זודרך

רומאיות.

 עכר-היראןונולרוונ
 שנים מאות של לתקופה שוב אותו והפד עבר-הירדו את נודרים של,. גל הציף הישוב, ארגון ונחלש השלטון שהתרופף אימת כל הקבע., בישוב המדבר בני מלחמת טבועה עבו-הירדן של תולדותיובכל

 ישוב ללא כמעט אוהלים, ודרי צאן רח' גודדים, שבטים של לארז'
 התנערות, ראשית של בשלב רק עבר-הירדן נמצא עתה גםקבע.
 בעבר- היו 1927 בשנת עוד והורבץ שפל של ארוכה תקופהאחיי
 נודדים מ-50% למעלה היו ומהם תושבים, 0,000~2 בסך-הכלהירדן
 בעבר- היו שנה באותה להתיישבות. מעבר בשלבי למחצהונודדים
 א-מאלט תושבים(, )12.000 עמאן והן: עיירות שמונה רקהירדו
 ת'(, )%000 ארביד. ת'( )0(מ3 מעז ת'(, )4,000 אל-כרך ת'(,)15,000
 ת'(. )200 עקנה ת'(, )1,500 ג'ראש ת'(, )2,000מדבה

ן, עבר-הזרדן בירת - המקרא מימי רבת-שמון היא עצמה,עמאן..
 צ'רקסים. על-ידי מהדש יושגח הקודמת במאה ורק .בשנים סאות-, במשו לגמרי הרבה היתה - הירדו ממלכת בירת ועתה המזרחי

 ושפל, פריחה לתקופות איפוא, מתחלקות, עבר-הירדזתולדות
 מקום את התופסים והנודדים, לחלוטין הישוב נפסק השפל בתקיפות-
 שיידי לא ואף ידיעות שום לנו משאירים אינם הקודמים, התושבים,
 תעודות גט משאירים אינם הם קבע. ישובי להם אין כי ישובים,ל

 מתקופת מועטות לידיעות אולי מחוץ תולדותיהם. על שיספרובכתב
 ממושכות היו לא הישוב תקופות המערבית. א" של מהנוף נפיך,,י ביתי חלק. המהווים התלים כדוגמת עתיקות, ערים. של שכבות בחובם,' הטומנכם גדולים, תלים בעבר-הירדן נוצרו לא זו מסיבההאבות.

'18 . 
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 התושבים קרובות בחרו_לעתים בשנים מאות של הפסקה ואחוילמדי
 בתלים מוצאים אין ולכן ישובם, לבנית חדשית גבעות,החדשים
 רבות. שכבות שלרציפות

 בשלוש בעיקש מצטמצמות עבר-הירדן תולמות על ידיעותינו.
 אהדות. שנים מאות רק נמשכה מהו אחת שכל פריחה,תקופות

 , הקדומה. הכנענית התקופה1.
. 

 לנ. נתגלתה היא היסטוריות. ידיעות שום לנו אין זו,מתקופה
 ארוכה שויה שמצא פליק. נלסוז של הארכיאולוגי הסקר .ע"'וק
 של האהרון בשלב לפסה"נ, 2300 בשית בערך שנוסדו ישוביםשל

 בערך, לפסה"נ 1900 שנת עד והתקיימו הקדומה, הברונזהתקופת
 תקיפת עיב התיכונה. הברונזה תקופת של הראשון לשלב עדכלומר
 את לדעות הנודד.יס שוב חורו הבאות, השנים 500 ובמשךהאבות,
 המתואר הצפון. מלכי ארבעת של המסע הארץ. ברהבי.צאנם

 מסע זכר את כנראה, שומר, לעיל, עליו דובר שכבר י"ד.בבראשית
 זה בתקומה בעבר-הירדןהחורבן

 . קבע 'שוב העדר של לתקופה איפוא. שייכים, האבותסיפורי
 בא"י המקראי. בסיפור המשתקפת התמונה זו ואכןבעבר-היעדן,
 הבאות ערים מהן שונות, ערים תושבי עם האבות נפגשיםהמערבית

 ועריכ גרר חברון, שכם, נזכרות כך עוינות. ערים ומהז בברית,אתם
 המקום. לתושבי זכר אין בעבר-הירדו יעקב של בנדידותיואחרות,
 הגלעד בהר הלה משינו חותנה הארמי. מלבן יעקב בורהכאשר

 פיגש הוא איו היכוק את יעקב שעובר במקום כ"ג(. ל"א,)בראשית
 חיא - מחניים למקום שקרא והוא בלבד.' אלהים מלאכי אלאאיש
 במקום כן( לפני גם )ואילי מכן אחר שעמדה. מחניים, החשובההעיר
 מכן אחר ל"א(. )ל"ב, בפנואל הדיג והוא ב'-ג'(, ע"ב, )בראשיתזה

 נודד צייד אלא הכע, תושב אינו הוא שאף לחיו, עשו עם יעקבנפגש
 בית לו ויש ,סכתה, ממשיך הוא אתו שהתפשר אחרי שעיר.בהר

 ל"ג. )בראשית סכות" המקום שם קרא כן על סכות, עשהולמקנהו
 19 .י
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.(reמצפת המורתי. הירדן בעמק דיר-עלא, ההשוס כהל שכגט סוכות 
 ראף חצי, סוכות. עמק כך אחר הנקראת פוריה, בסביבהליבוק,

 הירדה לעמק חיבוק עם וירד המלך" ב.,דרך בא שיעקב לב, לשיםו'
 עיר יעקב "ויבא פרעה(: ואדי )בדרך לשכם מערבה עולה היאמשם
 י"ח-י"ס(. ל"ג, )ברא' שכם..." אבי חמור בני מיד אהלו שם נטהאשר השד" חלקת את ויקו העיד. פני את ויחק כנען... בארץ אשןשכס
 1 כישוב אנו נפגשים ומיד המערבית לא"י אנו מגיעיםרק

 הר אין כלום הכתוב. אומר - כנעו" בארץ אשר שכם.עיר
 התשובה 1 כנעו ארז על הם אף נמנים וסוכות פנואל מתניים,גלעד,
 לגבולותיה" כנען .ארץ בתאור נמצא לכך מלא אישור שלילית.היא
 והיו הירדנה הגבול וירד קדמה. כנרת 'ם כתף על ומההנגול .וירי : כרלקמז הוא כנעו של המורחי הגבול תאור ל"ד. במדברבספר

 בין הגבול בדיוק זהו י"א-י"ב(. ל"ד, )במדבר המלח" יםתוצאותיון,
 עם : בימינו aA ובחלקו המנדט בתקופת שהיה כפי הירדן עברישני

 לירדי הגבול 'יידהירמוד
 המלה. לים הירדן ועם

 המיושבת. כנען לארז מחוץ היה ולכן הכנענית בתקופה מיושבי היה לא המורהי שעבר-הירדן מאתר מובז. הוא 1ה גבולתהום
 הבשן היה ואת, ~עומת הקדומה. מצרים של העליון לשלטוןהכפופה
 כנעץ ארץ בתהום איננו עבר-הירדן אהדות: פעמים ומטעים הוו.,ן המקרא כנען. ארז בתהומי נכלל ולכן ההיא בתקופה גםמיושב
 הראשה האגור שהוא אלא עוד, ולא ארץ-ישראל, בתהום הואאד

 הישראלית. ההתנחלות של;

 הישראליות התקופהנ
 התחדש שנה ע" שלקח קה-
 לפסה"נ, 1300 בשנת בערד תקופת-הברונזה, נסוף אחת בבתהישובן,

 זמ"כלומר
 או בקירוב(. )1250 ישראל בני של הופעתם לפני קצר

.
 שבטיס כוים ואדום, מואב עמון, בני המורחי בעבר-הירדן התנחלו '.
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 . ובבי המלח לים ממזיח ומואב'התישבו עמ11 בגי ישראל. לכני קרובים,

 ביניהם. כגבול משמש האי כשנחל )אדום(, שעיר בהר התישבואדום
 ממלכות לסניהם מוצאים כבר הם המדבר מן ישראל בני כשעולים"

 !( גליק נלסוז המלך". ב.דרך מעבר להם לתת המסרבותמאורגנות,

 . קי בגבולותיה אדום, של הדרומי נגבול 11 מתקופה ובנת מצודותמצא

 . - שלא המקרא, איפוא, אומר, במקרה ולא עמון, של ובאזור.המזרחיים

 גבול עז .כי בעמון לרעה נגעו ולא אלו לעדינות ישראל בנישרצו
.4' ~. כ"ד(. כ"א, )במדבר עמון"בני

ן
 אקז שאין האמורק מלך טיהון נוסף. מאורע הל 11 בתקופה

 : לארנון שמצפון השטח את מואב מידי כבש במוצאו, עדייןבטוחים
 ש"ב(. י"א, )שופטים הירדןפ ועד המדבר ומן חיבוק ועדגמארנון
 הצסוני לקצה ממזרח ההר ימת על חסבאה כיום בחשבון' היהמרכזו
 המואבית: הממלכה התארגנית אחרי קצר זמן הדבר קרה המלח. יםשל
 מאב במלך נלחם והיא היא האמורי מלך סיחון עיר חשכוזנכי

 ב"ו(. כ"א. )במדבר ארנון" עד מידו ארצו את ויקחהראשו
 עקפו הבלחי-חוזרת, הכושר שעת ואת זה מצב נצלו ישראל בני,,

 כן, אחרי סיחון, ממלכת את וכבשו ומואב אדום חבלי אתממזרח
 הכבושים בעקבות הבשן. מלך עוג ממלכת את וכבשו צסונה~צו
"י בני של ההתנח"ות ראשית והיא שבטיס, שלושה של ההתנחלותבאה

 לשנסי מואב ממלכת בין הגבול הארנוז היה מעתה בארץ.ישראל
 מכן, אחר רב זמן עוד ס"ח11. של .ארצו את שירשו המתנחלים.ישראל
ל ישראל שבטי את עמון בני לחצו כאשר השומטים. תקופתב16ף

 מארנון ממצרים כעלותו ארצי את ישראל לקח .כי כטענה:שלגלעד
 רג )שופטים בשלום" אתהז השיבה ועתה הירדן ועד היבוקועד
 כמוש .יורישך אשר את .הלא הגלעדי: יפתח להם ענה -הן(

 איתו מפנינו אלהינו ה' הוריש אשר כל ואת תירש אותואלהיך
 ובכל וככניתיה ובערעור ובבניתיה בחשבת יגואל בעבת.גירוש...
1. בעת הצלתם לא ימדוע שנה מאות שלוש ארנון יד על אשרהעיים
 כ"ש-כ"1(. )שםההגאון

_ _ 
..... 
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 והתפאר בישראל מואב מלך מישע פשע כאשר המלוכה,בתקופת
 : אגב מוסיף הוא לאר1וו מצפון ישראל ערי כיבוש עלבמצבתו
 עטרות" את ישראל מלך לו חבו מעולם עטרות בארץ ישב גד-ואיש
 11-10(. שורה מישע,.)מצבת

 לאינון. מצפון ק"מ 15 של במיהק עטארוס, חירבת "יאעטרות
 יסדו הישראליים שאנשי.גד פקפק לא הוא אר העיר, את כבשמישע
 .ומקנה : במקרא נכרת היא אף 11 עטרות מעולם. בה וישבו העיר~ת
 ואת יעור איץ את הראו מאד עצום גד ולבני ראובן לבני היהרב
 עטרות משה... אל ויאמרו מקוה... מקוח המקום והוה גלעדארץ
 ישראל  עדת לפני ה' הכה אשר הארץ וחשבוז... ונמרה ויעורודיבון
 א'4ד'(. ל"ב, )במדבר מקנה" ולעבדיך היא מקנהגרץ

 צאן בעדרי במקלה, תהילה כן אם עסקו הישראליים השבטים גם"
 שהיה רא'בן, שבט דק קבע. של להקלאגת בהדרגה שעברו עדובקר,
 למעשה נשאר המדבר, ספר על בעבר-הירדן, ביותר הדהומיהשבט
 גד שבט התבסס זאת יעומת התדירות. במיהטות ונשהק נודדשבט
 עד ארנון מנהל הדרומית, הגליד בארץ שישב העיקרי לשבטוהיה
 ל-12 ישראל ממלכת את שלמה מהלק וכאשר הירדן' ועד יבוקנחל

 השבעים יתרגים גלעד" ב,,ארז ההב הנציבות את קובב הואנציבויות,
 ארץ ניגוד. משום ככד אין - '"ט( ד/ א', )מלכים גד" -ארזקילא
 גז: לארז הפכהגלעד

 הכובד מרכו עבר הישראלית המלוכה ובתקומת השופטיםבתקופת
 מלאו המורהי עבר'הירדן שבטי גם אך המערבית,לגרץ-ישראל

 דומה כן, על 'תר והאיץ. DPn של כפיד נתתי הלק והיו השובתפקיד
 ביתר שמרו ישראל, שבטי של מחצבתם למקיר קרבתם,למדבר,שבגלל
 השם .'שראל", שהשם מקרה זה אין ישראל. ערכי על ונאמנותטהרה

~Debn
 שבהר בפניאל ליעקב ניחו העם, לידת ואת השבטים איחוד את

 הנניאיפ ואשן נא שמעבד-הידין מקרה זה אין בוודאי ושובגלע::
 הריהן הרוחנה אביהם את בו ראו 'המאוחרים הנביאים שכלהגדולים,
 והשראה כוח שאפה המאוחדת הישראלית "מלוכה הגלעדייגםאליהו
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 - זה או ,ה הפפו3.ם הת).0שני
 פקוד" או ת)

 צ3ר 1ה1 ההצרם, ,3סרנ,
- מאחזריו( הנקשח, )נפרוםחךז  העתיקה נופז יבש פס )זהזהס ש.ש 

 ומשבר. צרה בשעת מפלט בו מצאו ישראל ומלכי עבר-הגררןתשבטי
 ישראל. .בירת זמנית לשם הועברה פעמים משלוש פחותלא

 ולבחירת המאוחדת הישראלית המלוכה להקמת הישירהמניע
 שהתרחש במאורע נעוץ היה הראשוןהמלך

 בארי
 זה היה הגלעד.

 השהמר יבש העיר שם גלעד. יבש על מואב מלך נחש ששםהמציר
 שאול צבה טירת מול לירדן הנופל יבש, נהל - יבם בואדי ימי,עד
 ואחרי הנצירה. העיר  לעזרת וכא העם את אסף כנימיז משנט קישבן

 א/ )שמואל למלך יריחו שיל-'ד בגלגל נמשח העמונים עלנצחונו
 בהרי בניו עם .נפל עת לו וגמלו זה חסד לו וכרו 'בש אנשיי"א(.

 כל .וי11מ1 : שאן בית בחומת גוייתיהם את תקעו והפלשתיםהגלבוע,
 מחומת בניו גויות שאול.ואת גוית את ויקחו הלילה כל וילכו הילאיש
 ויקברו עצמותיהם את ויקחו שם. אותם וישרפו יבשה ויבואו שאןבית
 הב-י"ג(, ל"א. א/ )שמואל ימים" שבעת ויצומו ביבשה האשלתחת
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 איש- מלכותב לבית נאמן עבר-היידל נשאר שאול מוץ אחריגם
 בירת במחניים, מושבם את קבעו צבאו שר ואבנר שאול בןבושת

 לבית אישית נאמנות רק לא כאן היתה ב'(. ב/ )שמואלהגלעדן,
 בכל כי המאוהדת, הישראלית למלוכה נאמנות כל קודם אלאשאול,

 שסבלו הראשונים  עבר-היירו שבטי היו פנימי ופירוד הולשה שעת,,
 בהיותו  שבשלום מרר בימי  המדבה.  סו  ומפלישות  שבניהם מתייפות.
 למחניים הוא אף ונמלט איש-בושת של מעשהו על דוד חזר בצרה, נתון,,

 זה בכבוד שיתקבל המלך דוד היה ראוי מלכים. בכבור בהונתקבל
 שלטונו ובימי עבר-הירדן, כל את גדולה בתנופה שכבש הוא במחניים.ן

 מעתה ואדום. מואב עמון, גם ישראל שלטון תחת הראשונה בטעםבאו
 תדמור עד ומשם והלאה. דמשק ועד מאילת המלד", "דרך כל,גיחה
 המלך" "דרך של כיבושה ישראל. מלכת בימי הפרת, שעל תפסחועד
 הערבה אדום, של כיבושה גם שלמה. של עשרו ממקורות אחד,היה

 באזור הנחושת לניצול אפשרויות ישראל מלכי לפני פתחואילת
 והודו. המזרחית אפריקה ארצות ערב, דרום עם ולמסחרמערבה
 הגלעד ערי שתי של_ מקומו אחרי החוקרים חיפשו רבזמו
 של במרחק מחנה, ח'רבת ח"י הוטעו הם ומחניים. פנואל :החשובות

 מחניים עם הדומה הצליל בגלל אותה וזיהו ליבוק, מצפון ק"מכ-20
 י מוטעה. היה זה זיהויהקדומה.

 חיבוק את עברו לפני למחניים יעקב הגיע בעבר-הירדןבנדודיו
 ממשיך ויעקב היות ל"ב(. )בראשית הנחל על המעבר אחריולפנואל
 לככר היבוק יציאת במקום עלא, דיר תל הוא לסוכות, ויורד4כאן
 זו תמונה לסוכות. וממזרח ליבוק מדרום פנואל את לתפש ישהירדן,

 בא תחילה , המדינים אחרי גדעון של הרדיפה במסע גם~תאשרת
 משם -ויעללסוכות

 פנואל-
 ח'(. ח', )שופטים עבר-הירדו לרמת בדרך

 מחניים. של מקומה בקביעת היא אף עזרה בתנ"ך מעמיקהבדיקה
 מעברו אלא מפנואל, מרוחקת .מהגיים היתה לא יעקב של סיפורולפי

 הרחק ולא הנחל באפיק אימוא, לחפשה, יש יבזק. נחל שלהצפוני
 שר אבנר, במקרא. אחרים קטעים שני כך על מוכיחים מכאן.צפונה
26
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 דוד. של צבאו עי מיואב, בורה שאול, בן איש-בושת שלצבאו
 בורח אבנר לירושלים. מצפון באל-ג"ב, "יא גבעוז למחניים.מגבעון
 דרך יורד כלומר ח"ד(, ב/ כ', )שמואל גבעון" מדבר ב.דרך"תחילה
 ש ואנשיו .ואבנר : והלאה לירדן. בכיוון לגבעון שממורח יהודהמדבר

 הבתרון כל וילכו הירדן את ויעברו ההוא "לילה כל בערבה הלכו'
 רק "ערבהא בשם קוראים לנו כיום כ"טן._ )שם, מתניים"ויבואו

 גם נקרא במקרא אולם לאילת, המלח 'ם ב'1 המשתרעתלרצועה
 לעמק איפוא, הגיע, אבנר זה. בשם המלח לים שמצפון הירדועמק
 )כ-25 העיר אדם למעבר עד צפונה הלילה כל לאורכו והלךהירדן

 והגיע הבתרח כל הלך הירדן את עברה ואחרי הירדן( לאורךק"מ
 המופיעה .בתרון", המלה פירוש את בדיוק 'ורעים אנו אין,למתניים.
 הנהל, ירוץ כלומר מבותר, מקום בוודאי הוראתה אל זה, כמקוםיק

 יבזק. נחל ,הבמקרה
 ואבשלים דוד מלחמת מסיפור מסתבר טיפיגראפי מצבאותו
 המערכה גורל על לבשורה במחניים מחכה דוד ג"ח(. ב/')שמואל
 נההג דהר של המפורשת פקודתו למרות אפרים. ביערהמתנהלת
 לדוד ולבשר לרוץ רוצה הצעיר, הכהן צדוק, בן ואחימעץכבשלקם

 אבשלום בנו לגורל יותר הרד שדוד מבין יואב אד הנצחון. בשורתאת
 אהימעץ. ראש על 'נתך המלך שועם ובחששו המערכה לתוצאותשאשר
 ואת הנצחון בשורת את לדוד ולבשר לרוץ הכושי על מצווה14א
 שוב ויואב ניכר מרחק "כושי התקדם כאשר דק האהוב. בנו16ת
 המלך, אל לרוז לו גם מרשה הוא 'שיגה לא שאחימעץ בטוחהיה

 המערכה כ"ג(. (oe, "כוש'" את ויעבר הככד זרך אחימעץוקירץ
 הכושי ליבוק. מצפון כנראה המיוערים, הגלעד במורדגתהתנהלה

 הקטנים, הנחלים וערוצי היער דרך קשה, אך ישרה בדרךקץ
 ראשון מגיע הוא ולכן יהתר, נוחה אך יותר, רתוקה בדרך רץאחימעץ
 דרך ורץ הירדן לעמק תהילה יורד הוא הכושר של יתרונוימרות
 לחפשה ויש ההר, במרומי להיות יכולה אינה שמחניים סימו -הככר
 הירדן, מככר ההחק לא יבוק, נהלבמעלה
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 11 קרובות המקרא תאורי למי AnD~R תיכנות, 1פנ1.1לשפניים
 תלים שני היבוק ליד ישנם ואמנם ביניהוי חוצה כשהיבק לוה'
 מתפתל שהיבוק במקום לסוכות ממזרח ק"מ 6-5 של במרחק גדולים,

 *ן יבוק לנהל מדרופ ההשני מצפוז "אחד זה, מני ,ה שוכניםהם
 להטת אין הזהב(. )תלי א-תהב תלול אחד: שם בערביתולשניהם

 היו הערים שתי פנואל. - והדרומי מחניים, הוא הצפוני שהתל ספק"
 יי ומכאן הירדן ~עמק נוחה גישה היתה משתיהן הטבע. בידימבוצרות

 גד בין הישראלי, הגלעד בלב שתיהן היו ואת עם י המערבית לא"י"
 שלמה בתקופת השביעית הנציבות בירת היתה מחניים מנשה.לחצי

 בן ירבעם של בירתו לתקופת-מה היתה פנואל י"ס(. ד/ א/ )מלכים"
 ואחל לפנואל מצרים מלך שישק מפני כנראה, הבורח, ישראל, מלך,נבט
 י"ז(. ffh~, י כ"ח י"ב, א, )מלכים לשכם שמצפוז-מזרח לתרצה..מכו
 לידי המורחי עבר-הירדן של רובו עבר הממלכה פילוג אחרי1,

 ועמוק מואב אדום. יהודה. בידי נשארה אדום ורק ושראלממלכת
 לנסות כדי חולשה שעת כל ניצלו ולישראל ליהודה"משועבדות
 השיגו כמפלות, שהסתיימו רבות, סיידות אחר מעולן.להשתהרד
 . מות אחרי מואב התמרדות על לנו מספר המקרא מבוקשן. אתשבסוף

 יצא אתאב בן 'הזום בקירוב. לפסה"נ 850 בשנת ישראל. מלךאחאב
 לו הכסוף אדום מלך יגם יהודה מלך 'הושפט ואתו המרד, אתפרכא
 מואב על ועלו אדום מדבר דרך הלכו הם ואילד(. ב/ג/ד')מלכים
 בבירתה מלכם מישע התבצל מואב צבא על נצחונם אחרימדרום.
 דוד לעצמו להבקיע יקליח לא וכי תקווה כל אבדה כי ראהוכאשר
 כ"י(. )של. לארץ" וישיבו מעליי ויסעו ישראל על נדגל קצףיחי החומה על עולה ויעלהז תחתיו ימלוך אשר הבכור בנו את "ויקחכלברוח

 הנורא חטאו על ישראל בני יל קצף כא מדוע מפרש אינו המקרא,,
 קיר או מואב קיר היא מואב, שבירת ספק אין אד מואב. סלדשל

 שבאו. כלעומת חזרו והמלבים נכבשה, לאחרישת,
.,..ל.
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 מדרום ק-מ ם-25 היושבת כרר, העיירה כיום היא מואבשיר
 מסביבת המלח. ים ללשון ממזרח ק"מ כ-16 ההר, במרומילארנק
 נראים ובלילות בתיה את בהיר ביום יראות אפשר ועין-גדימצדה

 לצפון ק"מ 5 של במרחק )ריבן, בריבון נתגלתה 1868בשנתעם למרחוק. אורותיה.4
 חן הקדום העברי בכתב כתובה המפורסמת, מישע מצבתלארנון(
 : מועטים תרגום. ושיניי ויודים ווים בתוספת מלא, בכתיםלשונה

 מואב על מלך אבי הדיבתה מואב מלך ל..1( כמוש בן מישע "אנוכיען
 לכמוש... זאת במה ואעש אבי. אחרי מלכתי ואנוכי שנהשלושים

 לשראל מלך עומרי שונאת בכל הראני וכי המלכים מכל הושיעניכי
 ויאמר בנו ויחליפו בארצה כמוש יאנף כי רבים ימים מואב אתעינה
 עולם..." אבד אבוד ישראל וככיתו בו יארא מואב... את אענה הוא:גפ

 חפריהי0מוריח 1התק91ה קבורה מצבת הירדן. בעברדוגמן
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 נבה עטרות, קריתיים, מידבא, של כיבושן על יאר ממשיוהס
 וגד, ראובן נהלכת באזור לארוות מצפון ערים כולו וערוער,יהצה

 בה מולדתו, עיר ובדיבוק, הללו בערים שהקים הבניה מפעליעל
 בירתו. את גם?בע

 בידי נשתחררה עצמה שמואב מלבר  זו שלא אישש רואים,אנו
 שטחים ילכברן צפונה להתפשט גם הצליחה אלאמישי,

 מצפי
 לארות:

  יהורם ובימי אדום, גם התמרדה אלו ממאורעות שכתוצאהכנראה,
 יהודה, מעול להשתחרר היא אף הצליחה 'הודה מלך יהושפטבן

 כ',ח',כ'-כ"כ(. )מלכים עוד נכבשה לא אחדים קרבותולמרות

  733--32ד בשנות ארכה. לא עבר-הירדן עממי של עצמאותםאולם

 את גם וכבש ארז-ישראל על אשור מלך פלאסר חגלת עלמ,לפסה"נ
 האשוריים המקורות מן יודעים אנו כ"ט(. ט"ו, ב/ )מלכיםעבר-הירדן
 ואדום מואב עמק, ומלכויות אשורית לפחוה הפך הישראליומהגלעד
 משועבדות. אשוריות למדינות מעתה והפכו אשור למלך oaהעלו

  המזרחק עבר-הירדן של השניה פריחתו תקופת נסתיימהבזה

 אך לשדם. את ולמצוץ חושביו את לדכא לה הספיק אשור שליוחה
  הירידה  תהליך המרבר. שומי פלישות מפני עליהם להגו כדילא

 הארכיאו- הסקר רחם. ללא והלך התפשט המדבר אך רב, זמןנמשך
 ה-ו'-ר במאות חרבו הישראלית התקופה שישובי בעליל הוכיחלוגי

 נודדים של לאזור בשנים מאות למשך עבר-הירדן הפך ישובלפסה-נ

 צאן.ורועי
 ההליניסטית-רומית. "תקופהב

 פריחתו תקופת באה הספירה ואחיי לפני הראשונותכמאות
 ההליניסטיות, הערים ~פעם היו התרבות נושאי והאחרונה.השלישית
 - ורומא סוריה מצרים, של ההליניסטיים המושלים על-'דישנוסדו
 בדרום. - הנבאטים ועםקצפ41

 ההליניסטיים יורשע ושלטון מוקדוז אלכסנדר על כיבושיו אחרי.
  התישבותית לפעולה  שוח נהחב כר שעזוב עבר-הירדן שימשבמורח,
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 יואב מיי מישעסצנת
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 רבת מצבאותיהם. משוהררימ וחילים הליניסט,ת 14כ*סיא עת,ר של)

 .בשם הליניסטית כעיר מחדש נבנתה הקדומה, העמונים בירת דמון,,י
 תקופה, באותה עבר:הירדן בערי והמפורסמת הגדולהפילאדלפיה,
 השוכנת )גרש(, גראסה היא ימינה עד להפליא נשתמרושחורבותיה

 1 הליניסטיות ערים הראשיים. מיונקיו אחד ועל-יד יבזק לנהלמצפון
 המזרחי, היידו, בעבר- כולן שהיו הדיקאפוליס, הערים, עשר לברית התחברואלו

 מחוי
 נהנתה 11 ברית )סקיתוטוליס(. שאז לבות

 11. בתקופה השוב תפקיד ומילאה, *ף ושיגשגה התפתתה ולכן והרומיים ההליניסטיים המושליםמתמיכת
 את שגרש נודד ערבי עם כעל עדיין עליהם שומעים אנו לפסה"נ, הרביעית במאה הכבאטים. היו אדום בהר החדשיםהמתישבים

 להתישבות לעבור התחילו הם השלישית במא" מאגוריהם.האדומים
 טורחת_ ממלכה על שלטו הם לסה"נ והא' לפסא"נ הב'-א' ובמאות קבע1

 כמובן, בא, המכריע עושרם גבוהה. תרבותית רמה בעלתדעשירה,

 בגרש ר,מא"ת עמודים ושדרתהאמפיתיאטרון
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 . , .%ן
 נגדש אדסמ.ס "קוש נשויזי  שמוזיםנותרות

 אפריקה, ערב, לדרום התיכוו הים מן השיירות דרכי עלמשלטונם
 היתה סלע, הגוי בין בבטחה שישבה פטרה, בירתם סין. ואפילוהודו
 בסלע, בהלקה החצובה וה עיר שרידי אלט מסחר לשיירותמרכו

 ממראות כיום הם האדום, ההול בסלע החצובים הקברותובמיוחד
 היו כתיקונם ובימים בארז, ביותר היפים -העתיקות ומשרידיהנוף

 ובחריצותם בחקלאות, גם עסקו הנבאטים רבים. תייריםמושכים
 החקלאות שטה את ולהרהיב המדבר את להרחיק הצליחו הרבוכשרונם
 היום שוד הקודמות. הפריחה תקופות כל הגיעו לא שאליהבמידה
 ההשקאה תעלות הצריכות, הסכרים, המקם, מפעלי על משתאיםאנו
 מלב, המבאטים. של במינם והמיוהדים היפים החרס כלי עלוכו'

 השתלטו לדולתם ובשיא החשבונאים מלכי עם גם התנגשוהכבאטים
 לדמשק עד בשלטונם והגיעו כולו עבר-הירדועל

 את והפך "כבאטים ממלכת את קיסר טריאנוס כבש 106בש:ת
 (Aabia 5טריאה עראכיה בשם רומית לפרובינציהעבי-הירדו

מ
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'.(Petraca עבר-היידוי של  המגיהה תקופת תמה לא בכד אלט 
 לשיא  ביבר-היהרו. הישיב הגיצ  היומאית בתקיפה  הוי. יהפוך,

 והללו בממלכה והסדר השלטון יציבות לכך גרמו  שריחתהצפיפותו
 מבצרי הקמת א( עיקריות: פעולות בשתי בעבר-הירדו לביטויבאו

 רשת ב( י הישוב משטחי המדבר נודדי את שהרחיקו הרומאית,' "אימפרי" בגבול (Iimes) הלימם קו המדבר, כל לאורךהגבול
 ובמיוחד, הארץ, כל של ולאורכה לרוחבה שנסללו הרומאיים הכבישים,

 המלך. .דרך של תפקידה את שהמשיכה Via", ה-"Novaכמובז.
 לעיל(. )ראההקדומה

 היהודי עבר-הירדן בגלעד. חשוב יהודי ישוב גם היה זובתקופה
 .מעבר" יהודה כלומר (Peraea)~ טריאה היווני בשם עתהנקרא
 החשובה העיירה כיום גדור, היתה "ריאה של בירתה מזרחה.,לירון

 לרבת-עמ11' ומירושלים משכם הדרכים במפגש השוכנת,א-סאלט,
 תקופת על הקץ גם הקיץ הרומאית האימפריה. התרופפותעם
 שוב היה זה ואזור עבר-הירדן של והאחרונה השלישית,הפריחה
 ההליניסטיים. השמות צאן. ורועי נודדים והפך.לארץ שחרבהראשוז
 הימות שוב וחזרו מהרה ער ונשכחו אברו המקונג לתושבי  זרים'שהיו

 הנוברק התייר השתיה היודמת במאה צור ןך הקרומים.השמיים

 בי חיים פיל%רלפיה, של המפותרות חורבותיה על בעמ1%'בביתר
 הרהר מורה  ב-Baedeker. ועור יינם. את חיטים  ברויים רי 1%רצי

 אחת .צמאן,  כתוב: תמצא ה~א,4 המאה מראשית א"י שלהמפורסם
 מוריי של מושב Q11Q ליררן, תיבר ביותר הנפות החרבות הירים4ז

 יסיח )התורכית( הממשלה הרכב". לתחר) ממערב .מיליןושלושה
 החורבותי שרירי לתועלת לא לראבת~ו צ'רקסים, של מושב,כאן
 ברחבי .סרר בטחון שיב שררו כאשר אבריטי. המירט בימי1.

 ועירותיו כפריו עבר-תיררן, התפתח ודרכים, כבישי6 ונמללו~מרינה
4"לו

 וחלי
 עוב התישבות, של בתהליך עתה נמצאים מתושביו גדול

 חל מאז בקירוב. ל-0)ם,350 תושביו מסטר הגזע 'השחרורלשחמת
 ויהודה אפרים הרי של גדול חלק עם התאחד גדול,.עני-הירדן"נוך
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 של משטחו קטנים אמנם אלה הכעיט Fnw'tNhi הירדןל"ממלכת
 יחג בממלכה, התושבים מספר ממנו. הם מפותחים אךיעבר-הירדן

 נפש. למיליון עתה מתקרב הפליטים.עם
 של האמירות את בעבר-הירדו הבריטים הקימו 1922 בשנת"

 היתה מטרתם היהודי". הלאומי ה"בית מן זה שטח וניתקועבדאללה
 מחג'אה סעוד אכן עש שגורש ההאשימה חוסייו לבן מלוכה כסא'לתת
 של שטחו רוב על עיניהם את המדבריים מכה מלכי לוטשיםמאז

 יצבאה לכוחה, הודות רק למעשה הקיימת המדינה ועלעבה-הירדן
 שליטיה יהיו מי השאלה כיום פתוחה עדיין ולכן בריטניה. שלוכספה
 רביעיה הדשה, פריחה לתקופת אם מועדית, פניה ולטו זו ארץשל

 המדגה שוסי על-ידי נוסף לחורבו ואםבמנינה,
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 הענינים:תוכן
שמד

 5 . . . . . . . . ואקלים מבנהגבולות.

 - :הנחלים
10...,. . . ., הירבוך1(
10,,... ורטש( )נהי יבול נחל2(
10,.,. . מוג'יב( )ואדי ארנון נחל3(
10.., ..' . חסה( )ואדי ?רד נחל.4(

1דרכים 2 , . . . . , . . .
 18 . , . , . . . . עבר-הירדן.תולדות
 19 . , ., , , הקדופה הכנענית התקמה1(
20 ז* .. * , הישראלית התקופה2(
32 . , ,. ההליניססית-רומית התקופה3(

מקורות

 ר לוג ק , . * * . * י *י ] ערהש

 גלסס סרופ. ספיי מתיו 35 31, ש. 25, דו, 13, 6,עמודים
 ביאליק. ומוסד גליק פרופ. באדיבותגליק.

 .אנציקיופדיה מתוך. . ...ז
 מקראיה-

 היסוד קרן מעלומי . ,* , ,,.15
 ב*אליק, מוסדבאדיבות

באדיבות. - במקראי "הארץ מתוך .' . ...ש2
 וילנאי. זאב ד"ר
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