
אמדסלם'הגהגלעןמרגלסריוירוןעמרוהר

המיםלנופי
** ?ישראל-ארץשל

l(אמוס'הג (

~

abalus bubalisבהמתששןמש,מבויתבקרשלשכיחכמיןבעברבאזורנוידועהיה

אמוסים'הגעדרי2.העורותבתעשייתלשלחיםמקורוכןוחלבבשרלייצור,(ועודחריש,משא)עבודה

היוהערכהללץ.הציוניתההתיישבותימיראשיתעדישראל-ארץשלהביצותמנוףנפרדבלתיחלקהיו
ןן מישורבאזורשהיומאלהלבד3,פרטים000,5-כהבטיחהובבקעתהחולהבאגםהמנדטתקופתבסוף

הביצותץןבושעם4.אמוסים'גמגדלי,תושביומלאכתשםעלשנקרא,מאסין'גבכפרלמשל,החוף

לרובם;פרטים200-כבארץנותרווכיום,זהגידולמביתאמוסים'הגנעלמווניקוזן

"
בשמורתמ

אלא,החדשהבעתוסוריהישראל-בארץאמוס'הגגידולבנושאלדוןזהמאמרשלתכליתואין.החולה

.ישראל-ארץשלהמיםבנופיאמוסים'הגהופעתראשיתבסוגייתלדון

דבה)המקראיהחייםבעלעםשזיהויומאחראולם,תאוזהחייםבעלמכונההמחודשתהעבריתבלשון

-

אינו(ה,ידם

.אמוס'גהערביהשםאתרקונקטנוזהבשםמשימושבמכווןנמנענו,ודאי
.241-242'עמ,1988אביב-תל,יב,ישראל-ארץשלוהצומחהחי,(עורך)אלון'ע,'תאו',שמשוני'א
רחובות,ישראלבספרותחייםבעלי,שושן'א;254-257'עמ,ג"תשיאביב-תל,ישראל-בארץהחי,בודנהיימר'ש

.אמוסים'ג500,4-כ1937בסוףנמנוושם,11'עמ,(ט"תרצ)אביב-תל,בקרגידול,כבשנה'י;205'עמ,א"תעיל
"(כץ-פרדסאזור)שרקי-אמאסין'ג:הירקוןדרוםלאורךריכוזיםבכמהפזוריםהיומאסין'גאנשי

אלןרבימאמין

תל,המדינהקוםלפניהירקוןחופיעם,אביצור'ש:ראו,(אביב-תלהעירשלהשיפוטבתחוםלימים)

-

'עמ,א"תשמאביב-ביבא

,'אביבתלבאזורערביםכפרים',ביזר'ג;146-149
ע,ופחתהלךומספרםאמוסים'ג200-כבכפרנמנו
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ויקי
לקדומותהעדויוה

והתלמודהמשנה,המקראבתקופתובמצריםישראל-בארץאמוס'הגגידולעלהארכאולוגיותהראיות

ל"חזוספרותהמקראמתקופתהכתוביםהמקורותמלגם5.בחינהומצריכותשעהלפידיילמוצקותאינן

דברים)'תוא'או'תאו'המונח.ובסביבתהישראל-בארץגדלאכלאמוס'שהגחדלמשמעיתראיהאין

מתקופת,מאוחרתפרשנותעלמבוסס,אמוס'לגהחדשההעבריתבלשוןהמכוון6,(כ,נאישעדק;ה,יד
17ן .אמוס'וגהברשור,תאוביןזיקהקיימתשלפיה,הארמייםלתןגומים,הגאונים

אחרתזיהוימסורת'
אחדיםחוקרים8.אמוס'ג:(יא,אישעיה;יג,ובשמואל)'מריא'שתרגם,גאוןסעדיהר4שלזוהיא

10.המשנהבתקופתישראל-לארץשהגיעשאפשרחייםבעלמין9,'כוי'העםאמוס'הגאת,לזהוביקשו

הוכחהשוםאיןולמעשה,שונותלפרשנויותנתוןהקדומיםבמקורותאמוס'הגזיהוי,לצרשלסיכומו

11.הביניים-ימיתקופתראשיתלפניובסביבתהישראל-בארץידועשהיהמשמעץת-חד

י הקדומההערבלתבתקופהלאאשאםאמוסים'הגקהגעתהעדויות

ידיעותקיימות,הקדומותבתקופותישראל-בארץאמוס'הגהימצאותעלהמעורפלותהערקותלעומת

המקורות.האסלאםלכיבושיאותוהקושרותלאזורנוהגעתוזמןועלמוצאועלוחדנישמעיותברורות

מצהערביים

--

שליטיבימיהייתה(וסוריהישראל-ארץמרחב)שאם-לאאמוסים'הגהגעתשראשיתנים

הן,ליפים'מהחושרבים,חשובכלכלינכסהיואמוסים'שהגעולההמקורותמן.(640-750)ה:אמבית

.זהבנכסבשליטהישירבאופןמעורביםהיו,עבאסמביתוהןאמיהמבית

כהולפי

"
אלמלכעבדבןאלולידליף'החביזמתשאם-אלצפוןאמוסים'הגהועברואחתקה

(705-715).

"
אנטיוכיהשביןבדרךרביםטורפיםאריותשלהימצאותםעלתלונותבעקבותזהיה

בודגה'ש5

"
'עמ,(ח"תשנ)ג,אתרעל,'מריא',כסלו'מ;363'עמ,ז"תשטירושלים,ב,המקראבארצותהחי,מר

ןן.51-62

'עמ,(ו"תשל)כא,מקראבית,'עוףאינוהתוא',ביליק'א:ראולתואתאוביןהיחסעלהשונותהזעותלסיכום6

461ן-458

"
שלהשוניםהזיהוייםעל.16-20'עמ,(1991)17,היעלארץ,'אמוס'גאומריא,תאו,תוא',פרנקנברג'

,'הטהורותהחיותשבע',דור'ומלוינגרמ"י;88'עמ,ד"תשמירושלים,בתורהוצומחחי,פליקס'י:ראוהמעראי'תאו'ה

.38-39'עמ,ז"תשנאביב-תל,והתלמודהמשנה,המקראבימיהחי,דור'מ;47-49'עמ,(ה"תשל)ד,ואדאתורה
,שווארץ'י;ח"תשס'עמ,ט"תרנירושלים,לונץמ"אמהדורת,ב,ופרחכפתור,הפרחיאישתורי:למשלראוזוזיקהעל7

כתאב,.אח'אלגאלבחראבןעמרועומאןאבו:גםוראו.שסו'עמ,ס"תרירושלים,לונץמ"אמהדורת,הקרץתבואות

על,(כבש-פרה=)ואומאס:ומקורה,פרסיתמילההיא'אמוס'ג'שםהנאמרפיועל,243'עמ,1958קהירזן,אלחיואז
.לכבש.דמןונשום

,סרי'י:ראו'מריא'הבזיהויהגאוניםביןהמחלוקתעל.ד'עמ,ד"תשנאונו-קריית,סעדיהלרבישעיהפמיר,,.רצהב'י8

המסורת'

"
דודבןיוסףלרבהזכרוןספר,(עורכים)סרי'וחעמר'ז,'שבמקראהחייםבעלילשמותקאפחי"רשלרגום

.90-91'עמ,א"תשסגן-המת,קאפח
.(י-ח,בביכורים,משנה)בהמהאוחיהספק:ברורההייתהלאהלכתיתמבחינהשהגדרתוכשרחייםבעלהוא'כוי'ה9

,'מיובאחיים-בעלשלכשרותו-כוי',כסלו'מ;40-41'עמ,(6הערה,לעיל)החי,דור;(5הערה,לעיל)בודנהיימן10

.415-432'עמ,(ז"תשנ)יז,תחומין
,אלכבראאלחיואןהיאת,דמירי-אדין-אכמאל:ראוהביניים-ימישלהערביתבספרותאמוס'הגעלממעהיבום(

,1ad-DamEIן-:זהחיבורשלהאנגליובתרגום.238-239'עמ,א,אלפאיליאלקאדרעבדמלמדההדורת ,

Haya

1908London,1,oological,יק.40-399( Lexicon , trans . A. S .G. Tayakar?

2Hayawin

: A



ץו1דרה65,ישראל-ארץשלהמיםלנופיהראמוסיםהגיעומתי

אמוס'ג000,4זהלאזורהועברוהתופעהאתלמגרכדי12.(הקטנהשבאסיהבקיליקיה)לאלמציצה

התיכון-למזרחשנשלחואמוסים'גמאלפיחלקרקזההיה.הבעיהנפתרהובכך(!במקורכך)אמוסה'וג

שלמטעמושמונה)תקפי-אאלקאסםאבןמחמד,(ימינושלפקיסטאן)מנדשלהמקומיהמושלידיעל
תקפי-איוסףבן'אג'אלחגעיראקמושל

000,4שלנוספתכמות.([661-714]

,מהלבבןיזידבידיהייתהאמוסים'ג מתוךאמוס'גן--י

ספרושליד-כהבבניבשירותהחשוביםהמצביאיםמן

שלרכושוכלנפלנהרגהואכאשר13.אמיה
:1ד

~
Msterjaן2ט1:קיי Meaica/

.ובפרסיתבערביהליף'החלידי-אמוסים'הגזהובכלל- משנתתיר-כתב

שמורנ"לסה1462,(720-724)אלמלכעבדבןהשנייזיד

מיזאיו'יטתנביל"במספרםעלהוכך,לאלמציצההעבירםוזה טופקאפי

(שא4"2147,111)זהמקור.פרטים000,8לכדיזהבאזור

זהלאזורהועברואמוסים'שהגמוסיף

שהיו,(זט)הזוטיםרועיהםעםיחד

בןהשנימרואןבימיהללואמוסים'הגמןרביםעלהשתלטווקנסריןאנטיוכיהאנשי14.הודיממוצא

העבאסיליף'החבמצוותאמוסים'הגהוחזרויותרמאוחר.היומייםליפים'החאחרון,(744-750)מחמד

הזוטיםשאותםמוסיףרי"אלבלא.הביזנסיםמידימחרששנכבשה,לאלמציצה(754-775)אלמנצור

אזוריועלועומאןפרסחופיעלהשתלטוהם:ומאייםבעייתילגורםהפכואמוסים'הגעדריעםשהגיעו

מסייםסקירתואת.לגרשם(833-842)אלמעתצםהעבאסיליף'החנאלץאשרעדעיראקשלהביצות

.'(קו07)שםידועיםהיוולאשאם-באאמוסים'הגהיוהזמןומאותו':במיליםרי'אלבלאד
15

:ומוסיפההקודםהמקורדבריעלחוזרתאחרתכרוניקה

בנישלשהיואמוסים'הגמןהםשאם-אוחופישאם-אשל[ת5ר]הספרשבעריאמוסים'שהגאומריםויש

וכאשר,[טפוף-א]היםבחופיהגובליםוהאזורים[אלבטאיח]הנמוכיםהעמקיםואזוריאלבצרהבעריאליהלב

16.ההםהאזוריםאלמהםרביםמרואןבןאלמלכעבדבןיזידהעבירמהלבבןיזידנהרג

אפשרותהייתהאמוסים'געדריבעזרתלהרחיקםוהאפשרותהביניים-בימישאם-אבאזורשבשגרהדברהיואריות12
והם,לאריותאמוסים'גבחשיפתניסוייםכמהעשה(833-842)אלקעתצםהעבאסיליף'החכיצייןנוירי-א.ראלית
,בפניהםלעמודמצליחיםואףבאריותנלחמיםואר"האשלאמוסים'הגשכןמפליאהדבראיןלדעתו.בהצלחההוכתרו

במאבקםלהםשסייעמה,קצותיהןאתולחדדבנחושתקרניהםאתלצפותנהגושםאמוסים'הגשבעלימפניוזאת

.המיםבתוךואפילוהתניניםעלאףלגבוראמוס'הגמצליחשבמצריםבמקומוכינוירי-אהעירבהמשך,אגב.כאריות
איב'עג,אלקזוינימחמדאבןזכריא:והשוו.124'עמ,1924קהיר,י,אלאדבפנוןפיאלארבנהאית,נוירי-א:ראו

.uy'75,131,133,142,ז,(7הערה,לעיל).אח'אלג;324'עמ,[ד"חש]קהיר,ודאת'אלמוגויראיבלוקאת'אלמח
.68'עמ,ג"תשמאביב-תל,א,(634-1099)הראשונההמוסלמיתבתקופהישראל-ארץ,גיל'מ13
.A,[.,'1ס"ש,11,212,קק.489-488:ראוהזוטיםעל14 S . Bazmee

.

Ansari

'עמ,1957בביירותשיצאהבמהדורה)168'עמ,1857ליידן,אלבלדאןפתוחכתאב,אלבלאירייחיאאבןאחמד15
Bllchתנ1"זש),:זהלחיבורוגרמניובתרגום.(229-230 der Eroberung der('"נ"

1kitfibש-1ע5 fhtdh'ן5-אמ""0"ל

,1917Rescher,ע.180 Leipzig.1).trans

De,מהדורת,ואלאשראףתנביה-א,אלמסעודי16

~

:

Goeje

Le::צרפתיובתרגום;355'עמ,1893ליידן,

i

livre

I

' deil'avertissement

1896Carra,קק.456-453 de Vaux, Paris.מ.revision , trans"1de)ש
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724בשנתהחולהעמקבצפוןאמוסים'הגגידולעלעדותבידרנוקיימתהעהביותהכהוניקדתמן.לבד-

:וילבלדהאנגליהצלייןשלבתיאורו,לערך

זהבמקום.סגלגלגווןבעלינולם.עצומותוקרניוקצרותרגליו,ארוךגבו:דופןיוצאבקרשםמגדליםהם

הביצותלעברנעהזההבקר,הקרקעאתוחושפתבחזקהמכהוהשמשהקיץמגיעוכאשר,עמוקותביצותיש

17.מבצבץראשוורקגופוכלאתוטובל

עבדבןאלולידליף'החלימישאם-אלצפוןאמוסים'הגהבאתאתהמייחסתהעדותאתנקבלאם

לראותהיהניתןשניםכמהשלקצרזמןפרקשתוךעולהוילבלדשלמתיאורוהרי,(705-715)אלמלכ

שמדוברללמודניתןהאירופיהצלייןשלזהמתיאור.אמוסים'געדריישראל-בארץשוניםמיםבמקווי

גםבהרחבהאצלומופיעאמוסים'הגשתיאוראפשר.מוצאומארץלומוכרהיהשלאמיוחדבקרבמין

.שלוהדרךמורהידיעללוהוסברשכךלשערניתן;חדשבקרמיןזההיההקרובשבמזרחמשום
אישיםשלביוגרפיותבספרימובאתהסוריותהחוףבעריאמוסים'הגשללהימצאותםנוספתעדות

18.הצופיםים'השיחמקדמוני,טבראני-אבשרשלחייוקורותאתהמתארהפרקדוגמת,מוסלמים

שהואידועקוםממכל19.טבריסתאןמשמוצאושטענווהיו,שמוכאןומטבריהמתושביהיהטבראני-א

ממנונגזליותרמאוחר.דינרים000,1-בנאמדשערכם,אמוסים'ג400בבעלותוושהיו,שאם-באחי

.הביזנסיםבידיאמוסים'הגעדר

הערבלתבתקופההחקלאיתוהמהפכהאמוסים'הג
ניכרתחותמםוטביעת20,החוףעריבשיקוםהרבההשקיעוהאסייםשהשלטונותהוכיחורביםמחקרים

ששימשו,'האמייםארמונות'אתזהבאזורבנוהם.והערבההירדןבקעתשבאזורביישוביםבעיקר

חפירתועלחקלאיותחוותהקמתעל21,החקלאיותהמערכותעלשלטונייםפיקוחמרכזיהנראהכפי

22.(פוגארות)השרשרתבארותמערכות

בנייהטכניקותקיימותחסותםשתחתהגדולהשבאימפריההעובדהאתניצלוהמוסלמיםהשליטים

ידיעות.וזולרבעבודהוכוחמקצועבעלי,ידעלמקוםממקוםלהעבירונהגו,ומגוונותשונותוחקלאות

במסגרת23.נרחבותחקלאיותפעילויותהאמייהשלטוןיזםששם,עיראקמאזורבעיקרקיימותכךעל

17Wilkinson, lerusalem Pilgrims be(ore the.1874,ק.27;ןTobler, Descriptiones Terrae Sanctae, Leipzig.ז
,1977Crusaders,ק.128 Jerusalem

,אלאצפהאניאללהעבדאבןאחמד:159'עמ,1980וייסבאדן,י,באלופיאתאלואפיכתאב,צפדי-אאיבסאבןהליל18

אבאדהידר,ד,אלצפוהצפתכתאב,וזי'אלגאבן;135'עמ,1997ביירות,י,אלאצפיאאוטבקאתאלאוליאאחלית

.210'עמ,1937
.הקודמתבהערהוראו,סברי-אבשירהיהששמוגרסווזי'אלגואבןאלאצפהאני19
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