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מקום ארץ גושן

לפני שנקבע את מקום ארץגושן,מןהראוי לברר תחילה מההיה משלוחידם של
בנ ישראל ,טרם הגיעם
ימר על אברהם" :ואברהם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב".לפי פסוק זה מסתבר,
נא
שאברהם עסק גם בגידול מקנה וגם במסחר .בבראשית י"ב ,טז ,נאמר אודותיו:
"ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים"' .לפי רכושו זה של
אברהם ,ניתן להסיק מה היה משלוחידו .גידול הצאן משמעו מרעה בתנאי מדבר,
גידול בקרעניינו מרעה ב99ר חבלי הישוב,כי לאניתן לגדל בקר במדבר מחוסר
מרעה מתאים ועיקר שימושו של הבקר היה בעבר לעבודת אדמה דהיינו לחריש,
זריעה ותובלה .גידול גמלים פירושו עיסוק במסחר .מפסוקים אל'ה ניתן ללמוד,
שאברהם לא היה נשד גמור אלא 9סי-נשד .אשר מגמתו היתה להאחז בקרקע
ולהתישבבה .כעדותלכךאנוקוראים בבראשית כ"ג,יז ,שבו נזכרנסיונו של אברהם
להאחז באדמה" :ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמשרה
אשרבווכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולוסביב".מקניית,האחווה הואת משתמע
הקשר של אברהם אל השדה ואל פרי השדה  -העץ ,מעשה שאין דוגמא לובחיי
הנוודים .כעדות לקשרו של אברהם אל האדמה ישמש המשא והמתןבין אברהםובין
השדה בחברון,עלפי בראשית כ"ג ,ד ,שנאמר" :גר ותושב,אנוכי עמכם",
בעלי
דהיינו ,גר במשמעות מתגורר זמני ותושב במשמעות תושב קבע .1זאת אנו למדים
גם מבראשית י"ב,י" :וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ",
גםכאן"לגור" במשמעותמגוריםארעיים.
אף אודות עיסוקו של יצחק מתברר לנו מספר בראשית כרו ,יו ,שבו נאמר:
"ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה" ,דהיינו ,אף מלאכתו של יצחק היתה
גידול מקנה וחקלאות יחדיו .אמנם ,גם רכושו העיקרי של יצחק היה המקנה,
דהיינו צאן ובקר ,אולם בשנים כתיקונן ,כלומר בשנות גשמי ברכה בנגב ,הוא
שלח ידו גם בעבודת אדמה כנזכר בבראשית כ"ו ,יב-יד" :ויזרע יצחק בארץ
ההיאוימצא בשנהההיא מאה שע'רים ויברכהו ה'" ...לפי בראשיתכ"ז ,כה ,שותה
יצחקיין בארוחת,ו ואילו הבווים אינם שותיםיין ,מכאן משתמע קשרו של יצחק
לחקלאות .בשנותיו האחרונות התגורר יצחקלפי בראשית ל"ה ,בו ,בחברון וכנראה
שזה היה באחוזת אברהם אביו ,שעה שבסיסם הראשי של האבות היה בבאר שבע,
שנוסדהע"י אברהםכעירהעברית הראשונהבארץ.
אל ארץ גושן ולאחר וכהתנחלו בה .בבראשית י"ג ,ב,

 1שטיינברגי.
,מילון התנ"רע' .154
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מסורתזו של מיזוג גידול המקנה יחד עםנסיון להאחו בקרקע ,היתה גם גחלת
יעקב כמוסבר בבראשית ל"ג,יט" ,ויקן את הלקת השדה אשר נטה שם את אהלו
מיד בגי חמור אבי שכם במאה קשיטה" .רמז נוסף לקשרו של יעקב עם הקרקע
י "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ
אנו שומעים בבראשית ל"ז ,א ,שנאמר
כנען" .כאן נאמר "וישב" ,במשמעות התנחלות ולא מגורים ארעיים .באותו פרק
בפסוק יד ,נזכר כיצד שלה יעקב את יוסף ממקום משכנו בחברון לבקר אתאחיו
בשכם .משכנו הקבוע של יעקב בחברון מרמזלנו איפוא עלזיקתו שליעקב לנחלת
אבותיו בחברון .אף בהגיע יעקבובניו למצרים ,לארץ גושן ,אמר לויוסף בנו לפי
בראשית מ"ו,י; "וישפת בארץ גושןוהיית קרובאלי אתהובניבניך וצאנך ובקרך
וכל אשר לך" ,דהיינו התנחלות יחד עם הצאן וכן גם הבקר ,שעיקר שימושו
כאמור הוא בעבודת אדמה ,אשר ערכה במצרים היה רב יותר מגידול המקנה,בי
בסיסה הכלכלי העיקרי של מצרים היה חקלאות השלחין האינטנסיבית .על
התישבותם של יעקב ובניו במצרים אנו למדים גם בפרק מ"ז ,כג ,ככתוב
י
"וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד" .על ההבדל
בין המונחים "לגור" ו"לשבת" אנו לומדים מהמשא והמ,תן שלבני יעקב עם פרעה
בבראשית מעז ,ד ,לאמר" - :ויאמרו אל פרעה לג1ר בארץ באנוכיאין מרעה
לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ,ועתהי שבו נא עבדיך בארץ
גושן" .בפסוק זה אנו חשים בלשון הדיפלומטית של בני יעקב ,אשר בתהילה הם
בקשולגור ואחר כך להתישב בארץגושן1א.
על עיסוקם של בני ישראל ,במצרים גם במלאכת עבודת האדמה ניתן ללמוד
מהודיעזת והרמזים המובאים בסיפורי המקרא .בבראשית ס"ה ,יח ,אומר יוסף:
"וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו
את חלב הארץ" .הפיסקה" ,ואכלו את חלב הארץ" ,מרמזת על פרי האדמה .על
הנעשהבימי משה נאמר בספר שמותי' ,ט ,כד; י"ב ,לב ,לח 1שבני ישראלגידלו
גם צאן וגם בקר דהיינו גם בהמה לעבודה חקלאית .לפי שמות א' ,יד ,מסתבר,
שבני ישראל עבדו בפרך בחומר ובלבנים ובכל עבודה ב שדה ,משמע גם בעבודת
אדמה .כמו כן הפסיקו נוגשי פרעה (שמות ה' ,ז-יב) ,לתת תבן ללבנים לבני
ישראל והטילו עליהם לקושש תבן בעצמם ,דהיינו משדותיהם או משדות זרים.
אי לזאת אכלו בני ישראל במושבותיהם במצרים גם את פרי הגן ,תוצרתשאין
הנוסדים זוכים לה ,כנאמר במדבר י"א ,ה" :זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים
חיגם ,את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים" .עדות
זאת נזכרת גם בבמדבר ט"ז ,יג ,אשר בו מצויינת מצרים כארץ זבת חלב ודבש
הוא הדבר גםלפי במדברכ',ה.
במקרא קיימות אף עדויות אודות מגורי בני ישראל בערים ראשיות במצרים,
שעיקר עיסוק תושביהן בימים ההם היה החקלאות .על כך אנו למדים מספר שמות
ב' ,ה,בעניין בת פרעה אשר מצאה את משה בסוף ,שמכאןיש להסיקשמגורי משה
היו בסמוך לבית פרעה ואהלו לפי ספר שמות ג' ,כב; י"א ,ב; י"ב ,לה ,מסתבר
שנשי בני ישראל שאלו משכנותיהןכלי כסף וזהב ,כלומר שהן דרו בקרבת משכנות
וא נאורמ ,.המקרא והארץ א' תשי"ב עמ'.72
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המצרים ,קיימות עדויות שבני ישראל גרו במצרים בבתים (שמות י"מ,יג) ,שהיו
להם פתחים ,משקופים ומזוזות (שמות י"ב ,ג--כב ,ז) ,מכל אלה מסתבר שבני
ישראל במגוריהם במצרים היו בעיקרם יושבי קביל ולא נוודים .עדות על מלאכת
ידם העירונית של בני ישראל מזכיר לוקס  ,2עלפי ספר שמות פרקים כ"ה-ל"ט,
אשר בהם נזכרת עבודת המתכת ,האריג ועץ-המשכן' לפי שמות א' ,יא ,נאמר
שבני ישראל בנו לפרעה את פיתום ואת רעמסס כערי מסכנות ,משמע שהם גרו
בקרבת ערים אלה .כל העדויות הנזכרות נותנות יסוד למחשבה שמקום מגוריבני
ישראל היה בחבל חקלאי ומיושב ,ובני ישראל היו בעיקרם חקלאים ,כי בדוים
אינםמתמידים בעבודת אדמה בדרךכלל.
מקבלים אנו את דעת ברטלט  ,3שארץ גושן חייבת להיות בקרבת מקום מושב
יוסף (בראשית מ"ה ,י) ,דהיינו בצוען  -טאניס בירת ההיקסוס בדרך לארץ
כנען (בראשית מ"ו ,כס; מ"ז ,א ,ה ,ו ,יא) :במרחק רב ממרכזי המצרים

(בראשית מ"ו ,ד-לג) ,בחבל פורה מאד (בראשית מ"ז ,ו ,יא) ,ובמרחק קצר
מהמדבר המזרחי .קש;; לקבוע בודאות מוחלטת את מקום הערים הנזכרות במצרים
בעניין יציאת מצרים ,אולם בהתאם לדעת רוב החוקרים הארכיאולוגים ,היתה
הבירה רעמסס בצפון-מזרה הדלתה וארץ גושן צריכה להיות קרובה אליה .לפיכך
יכול מקום ארץ גושן להיות בקצה אחת הדרכים הבאות" :דרך ארץ פלשתים",
"דרך שור" או "דרך המדבר ים סוף" ,דהיינו בצפון-מזרח הדלתה במזרחה,
או בדרום-מזרחה.
החבל שבדרום-מזרה הדלתה אינו מתאים להקרא ארץ גושן ,כי לא זו בלבד
שהוא נמצא במרחק רב מרעמסס הבירה שהיא בנראה בקאןאי-סג'ר (טאניס) או
בק"סיר ,אלא הוא נמלל באזורארידי שאין בו כמות גשמים מספקת לקיום מרעה.4
מאידך גימא זהו חבל גבעות אשר מי זרועות הנילוס לא הגיעו אליו מעולם,
לפיכך הוא אינו מתאים להיות ב"מיטב הארץ" .קיימות איפוא שתי אפשרויות
לזיהוי מקום ארץ-גושן :בתבלהצפוני-מזרתי,או בחבלהמזרחי שלהדלתה.
החבל הצפוני-מזרחי של הדלתה נמנה על החבלים הגשומים ביותר של מצרים
ויש בו מרעהטבעייחד עם שפע מים זהימים מןהנילוס .למרות זאת הואאינויכול
להחשב כארץ גושן מן הסיבות הבאות :ארץ גושן לא היתה יכולה להיות צמודה
ל"דרך ארץ פלשתים" הצבאית כי ,בשמות א',י נאמר בפירוש" :והיהכי תקראנה
מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" .מפסוק זה משתמע
ההשש של המצרים לא רק מאויבפוטנציאלי בעתיד ,אלא אף פחד שמאבני ישראל
ימלטו מארץמצרים .גםנויל ,5מציין שבנו של רעמסס השני לאהיהמעוניין ששבט
Lucas 14., The Route of ihe Exodus of the Jsraelites from Egypt. Londoa 2
. 15ק .1938,
., From Egypt ,0Palestine through the Wilderness and the South 5ם 84]11~1 8.
. 129ק 0]1 1879,צ .Coantry, New
 4האה מפת המשקעים~Meteorological Atlas of Egypt .
Naville 8., The Store city of Pithom and the Route of the Exodus, 5
. 6ק .London 1885,
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נוספים עלידי הזרים ,וצוען היתה שוממה במשך  400שנוס יש לזכור שמבחינה
גיאוגרפית מוקפת מצרים מדבריות מכל עבריהוקיימים בה גבולותטבעיים שקשה
לפלוש דרכם ,פרט לפירצה טבעית ונוחה יחידה אחת ,שהיא הדרך לכנען .על כן,
נמנעו המצרים מלהתישב בקרבת ארץ כנען מחשש מלחמה .לפיכך לא יכולה ארץ
גושןלהיות בתבל ארץזה.
מקום ארץ גושן צריך איפוא להיות בקצה "דרך שור"כי (בראשית ש'ה ,יט),
יוסף שלח עגלות כדי להביא את אביו מצרימה .יעקב הגיע לארץ גושן דרך באר
שבעדהיינו ב"דרך שור" (בראשית מ"ו ,א) ,שהיתה הדרך הנוחהמבחינהטופוגרפית
למעבר מארץ כנען למצרים ,והיו בה גם מקוררת מים ומקומות מרעה .כנראה שזו
היתה הדרך הראשית לכניסתהנוודים לארץמצרים .כמוכן (בראשית נ') ,עלהיוסף
מגושן לחברון לקבור את אביו ,וכנראה שגם הוא עבר "בדרך שור" .לדעת רוב
החוקריםואדיתוסילאת .שארכו  30--40מיל ז ורחבו כ 2-מיל  ,8זהה עם ארץ גושן
ובואדיזה עברה תעלהמלאכותית שמוצאההיהבנילוסושיפכה באגם תמסח .9בתעלה
ו השתמשו מושלי מצרים הקדמונים לקשרספיתבין מצרים העליונה והתחתונה
י
ובין הים התיכון .ביטלט  ,10מציין שמימי הנילוס בגאותם מוצאים את דרכם
~פרסיהרמגיעים עד לאגם פדח שבצפון-מזרחמצרים .יתרונו שלואדי תומילאת
כמקום ארץ גושן הוא בכך ,שהוא היה כגבול מצרים,דהיינו בתחום המדבר ,והיה
רחוק ממקום החקלאות האינטנסיבית המצרית,כי (שמות ז' ,יט) ,המצרים שכנו
בלב הדלתה'מקוםשהיובונהרות,יאורות'אגמיםומקוימים.ואדישמילאתמתאים
להקרא ארץ גושן גם משום שכאמורהיא נקראת "מיטב הארץ".כינוי זהיאה לנחל
זהבגללטיבקרקעותיו ,שהן תוצאה של הסחף שנגרףעלידיזרועהנילוסבגיאויותיו
והושקע בגדותיו שלואדי תומילאת; בגללתנאי אקלימו הנוחים ביחס לחבלי דרום
הדלתהו ובעיקר משום וכבנחל זה היו מעט מאד אגמים וביצות ,מפאת צרותו
ושפועו של הנחל לכוון הדפרסיה של אגמי המזרח ולפיכך ימלובני ישראל לעבד
את אדמתו ללא מכשולי טבע .עדות לעבודת האדמה שלבני ישראל במצרים יש
בדברים י"א,י= :כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא
אשר יצאתם משם ,אשר תזרע את זרעך וה ש קי ת ברגלך כגן הירק".
מעלתו הנוספת של חבל נחל תומילאת עבור בני ישראל היתה ,שהם היו סמוכים
לחבל אגמי-המזרח ,שבהם קיים מרעה רענן בכל ימות השנה ,הן עבו'ר הצאן והן
י נאמר בבראשית מ"ו ,לד" :תועבת מצרים כל רועי צאן",
בשביל הבקר .אם כ
נראה לנו שאין הכוונה שהמצרים תעבו את הצאן ,אלא את עבודת מרעה הצאן.
העדות לראיה זו היא ,שלמצרים עצמם היה צאן (בראשית מ"ז,יז ,ושמות ט',ג).
עדות בת ימינו היא בכך ,שאף הבדוים שעיקר עיסוקם הוא גידול מקנה ,נוהגים
. 38-9 6קק .W,ight 0. Ernest, Biblical Archaelogy, 1962,

 7לייט כנ"ל עמ'.56
 9כוויל כנ"ל עמ'.2

 8ברטלט כנ"ל עמ' .144
' 10ברטלט כנ"ל עמ' .130
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למסור לעתים את עבודת המרעהלידי עבדים אולירידליבני השבט ומלעבהוו
נחשבת כבוזיה ביותרבעיניהם .בן הוא המצב בקרב הכפריים מגדלי הצאן והבקר
בארץישראל.לפיכך מאחר שהמצריםהיוזקוקיםלרועי צאן ,הם נאלצו להקצות להם
שטח נפרדלגידול מקניהם ,אשרתנאיאקלימו יאפשרוגידולצאן.
חבל ואדי תומילאת התאים מאד לבני ישראל,סי עיסוקם הנוסף בצד המרעה
היה בחקלאות כפי שהוכחנו בראשית פרק זה ,וזרוע הנילוס שיתרת מימיה זרמה
בנחל זה הספיקה מים לעבודת האדמה .על מקום משכןבני ישראל במקום נבדל,
הרחק ממרכזי המצרים ,אנולמדים משמות ח',יח; ט',כו;י' ,בג,י"א,ז ,אשר בהם
נזכרות מכותמצרים שלאפגעובבניישראל.
ז  ,11מסביר במילונו את פירוש המילה מסילה (3שם) ,ומשמעות הסת-
ליי
עפויותיו.לפיליין המילה משלון (:ן)) משמעה נשאר ,או 4ר .משמעות linTg'n
ת'מיל תון הוא מים
(שננםותרשו)בתהשיתאיתשאהרסילתע אוועלהגימאי,םאובמתיחםתישתנותהרכוד.כתפור
י משטפון,אומים הנמצאים
מה
צא
האדם .הסברים אחרים לשוררו זה הם ~'9לתז ()24:
בגבים ונחפרו על ידי
שתכנה ,הוא תפאה ,מרוב מ'סילתון :3ם שעניינו גם בשאריות של מזון,
עשב ומספוא ,או מרעה רענן שלמספונ אף מהמשמעויות הנזכרות מסתבר,שואדי
ינילוס וזרמיו ,שימש ומשמש אףבימינו אם
תומילאת ,אשרהיה פעםניזוןמגיאותה
כמקורמיםוגם כמקום מרעהוחקלאות.
מן הראוי לציין שואדי ת'ס'לאת (ושלגם) הוא הנחל הרחביהיחידי במזרח
הקלתה העובר מהנילוס מזרחה עדלאגמים .נחל זה שימש בעבר כדרך מעבר הנוח,
ומפאת תנאי קרקעותיו הטובים ומקורות מיתזז הרבים ,והוא היה השער המזרחי
הראשי של מצרים לנוודים מבקשי חסות מלכי מצרים כדי להחיות את נפשותיהם
ואת מקניהם ,כנזכר בפפירוס אנסטזי  .12 ,5מענייןלציין שגם הכביש וגם מסילת
הרכבתבימינו שנסללו מחבל41זיג שבנילוס אלאיסמעיליה שבתעלת סואץ,עוברים
למלוא אורך ואדי חומילאת.לפי כל האמורלעיל אנומניחים שואדי תומילאת הוא
ההבל המתאים ביותר להקרא "ארץ גושן" ,הן מבהינה המטורית וארכיאולוגית,כי
בו נמצאושרידי יישובים עתיקים  ,13הן בגלל מעמדו הבטחוני והפוליטי ובעיקר
מפאת מצבוהגיאוגרפי והחקלאי*.1

Iglish Lexicon 11ת Arabic-Elתג .Lane, Edward William,
]. 8., Ancient Near Eastern Texts Relating !0 the Old Testament, 12ך Pritchard
. 259ק  1954,תסא0תאע.
 13גוויל כנ"ל עמ' .11
ג .Dawson
, 69 14ק ., Egypt and Syria, London 1892לל,

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

בית מקרא )לד(

"וישב

תמוז תשכ"ח

ישראל בארץ מציים

בארץ גשן"

109

מקרם יוסרף
בזיהוי מקום ים-סוף חלוקים החוקרים ודעותיהם קיצומות בנידוף נראה לס
שהדרך היעילה ביותר בזיהוי תחנות דרך מסע בני ישראל ממצרים לכנען ,היא
ןחמישהעקרונותיסודיים שהם:
הסינתזהבי
א) אםיש קשר אטימולוגיבין שם המקום הנזכר במקראוביןלשון תושביהאיזור
מימי קדם ועדימינו.
ב) אם יש צירוף וקזר משמעותי בין המקומות הנזכרים במקרא והלשונות

השונות.
ג) אם קיימת זהות ויש קשר רצוףוהגיוני במועד ובמקום בין התחנות הנזכרות

במקרא.
ד) אםניתןלהביאאישורארכיאולוגילאיתורהמקום.
ה) ואםישזהות ומשמעות,גיאוגרפיתלקביעתהאתר.

הקשר האטימולוגי והמשמעותי
רייס  ,15כבר עמד על כך שים סוף לא צריך להתרגם כשם *רד סי" דהיינו
הים האדום ,אלא "ריר" כלומר הצמח סוף ,או "טרשסי"דהיינו ים-הביצות .מכאן
משתמע שיש לחפש את ים-סוף במקום המצמיח סוף ,דהיינו באגמים שמימיהם
מתוקים .בפפירוס אנסטזי  ,162 ,3הופיע השם סוף העברי בטכסט מצרי באותו
מונח " -סוף" ,באגםעלידהעיר טאניס,דהיינוקיימתזהותבין הצמחסוףהעברי
והמצרי .עובדה זו באה לחזק את הדעה שים-סוף הוא אגם מים מתוקים .לפיכך
לדעתנו,אין בל הגיון לקבוע את ים-סוף בקרבתהים התיכון,ואין לקבל את דעת
ברוגשי1ואחרים שים-סוף מקומוביםהסירבוני .כנראהשביןהיתר הושפעוחוקרים
אלה מדברי דיודורוס  ,18המציין שכאשר קסרקסס פלש עם צבאו למצרים בשנת
 340לפנדה'ס ,נספה חלק מצבאו במימי הים הסירבוני .אף סטרבו ,19מציין שבזמן
ביקורו באלכסנדריה,הציף הים התיכון את השרטון של הים הסירבוניומקטשסייס
הפך לאי ,עדויות המעוררות אסוציאציה עם בקיעתים-סוף .כנראה שתיאורים אלה
השפיעו על החוקרים לזהות אתים-סוףביםהסירבוני.כןאין ~עתנו לקבל מאותם
הנימוקים את דעת רייט  ,20המזהה את ים-סוף עם דרום אגם 49ןלה .יש עדות
כרטוגרפית ,דוהינו מפה מהימים שגלפני חפירת תעלת מואץ  ,21שאגמי מנזלה
15

ריס כנ"ל עמ'

41

 16פריטשרד כנ"ל עמ' .12-11
 History Of Egypt under the Pharaohs 11, London New-York 11ג .,א Brugsch

. 376ק .1891,

.Diodor, XVI, 46, xx~ 73-4 18
. 58 19ע .Strabo, Geographica 1,

 20רייט ,כגל.

. 11. The Ancient Military Road between Egypt and Palestine, 21ןנ Gardiner
. 105ע (.Journal of Egyptian Archaeology 6 )1920
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ופלחהיו מחוברים,דהיינו,זו היתה לגונה מלוחה שלהיםהתיכון,ולפיכך לאיתכו
שבלגונהוו גדל סוף כשם שלא גדל באגםהסירבוני .מכאן המסקנה ,שיש לחפש את
מקוםים-סוף בסביבה המנותקתמהיםהתיכון.
זהות מקום ים-סוף במקרא

בספר שמותי',יג ,נאמר" :וה'ניהג רוח קדים בארץ כלהיום ההוא וכל הלילה,
הבוקרהיהורוח הקדים נשא את הארבה" .החוקרים התלבטובבעיתכוון הרוח ורובם
ככולם בוטים לכך שהרוח היתה מזרחית,
ואמנם קדים במקרא משמעו קדם -
,
ת
י
ח
ר
ז
מ
אולם מאחר שבעברית
מזרח בדרך כלל .ברטלט ,22מציין שקדים היא רוח
יש רק  4רוחות ,הרי זו יכולה להיות רוח צפונית-מזרחית .נראה לנו שמשמעות
קדים במקרא יכולה להיות גם כוון דרום או דרום-מזרח .בהושע י"ב ,ב ,נאמר:
"אפרים רועה רוח ורודף קדים כלהיום כזב ושוד ירבה וברית עם אשוריכרוהו
ושמן למצרי ם יובל" .בפסוק זה אנו מוצאים הקבלהבין "רודף קדים" ו"שמן
למצרים" ,משמע קשר בין קדים ומצרים דהיינו דרום .בחלום פרעה (בראשית
מ"א ,ו) ,אנו קוראים" ,והנה שבע שבלים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן".
מאחר שבאטלס האקלימי המצרי נוכחנו שהחמסין המצרי כוונו הוא מדרום ,לפיכך
"שדופות קדים" משמעה רוחות דרומיותיבשות .בתהילים ע"ח-4 ,כו,קיימת עדות
נוספת שנאמר" :יסע קדים בשמים וינהג בעוזו תימן ,וימטר עליהם כעפר
שארוכחולימיםעוףכנף" .בפסוקים אלההובאו 2עדויותשהקדיםהוארוחדרומית.
בפסוק הראשוןקיימת הקבלהבין"קדים"ו"תימן" ומאחרשתימןהואדרום,גםקדים
צריך להיות דרום .בפסוק השני מדובר על "עוף כנף"דהיינוהשליו .מאחר שמקור
השליו המתגלה במצרים הוא סודן 'והחבלים הדרומיים של מצרים ,הרי קדים זהה

עם דרום.
גרפית חשובה לתופעהזו שלכוון הרוחות אפשר להעלותעלפיהדיונותעדותגיאו
בסיני ממזרח לדלתה.לפי מחקרנו זה כווןדיונות אלה הוא צפון-מערם-דרום-מזרח,
דהיינו ככוון הרוחות הקבועות של חבלזה .בפרק האקליםציינו ,שהרוחהת התדירות
בחבל זה הן מכוון צפון-מערב ,אולם לעתים קיימות רוחות דרום-מזרחיות עזות,
הנושבות עד שלושה ימים .לפיכך רוח קדים זו ,היא רוח דרומית-מזרחית והיא
שהעיפה את הארבה למצרים .מןהדיןלציין שתרגום השבעים לשמותי',יג ,מפרש
קדים כרוח דרומית ,מכיוון שכנראה המתרגמים הכירו את רוחות מצרים .בשמות
י' ,יט ,נאמר" :ויהפוך ה' רוחים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהוי מה ס1ף
לא נשאר ארבה אחד בכל גב1ל מצרים" .לפי פסוק זה מסתברות שתי עובדו,ת
השובותהמסייעותלקביעת מק'וםים-סוף.
הראשונה היא שריה ים-תיכונית צפונית-מערבית ,שהיא הרוח התדירה בדלתה
נשבה לכוון דרום-מזרח,דהיינו ים-סוף צריך להיות ,בדרום-מזרח הדלתה .והשניה
היאשים-סוף נמצא בגבולמצרים.ראיה נוספתלקביעת מקוםים-סוף בחבלהדרומי-
מזרחי של הדלתה ניתנת בספר שמות י"ג ,יח ,שנאמר" 1ויסב-אלוהים את העם
 32ברמלה כנ"ל עמ' .180
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דרך המדבר ים-סוף",וכן בשמותי"ד,ג ,נאמרעלבני ישראלבחנותםעלידים-

סוף" :סגר עליהם המדבר",דהיינו ים-סוף נמ,צא בתחום המדבר,וכןהיא גם דעת
סימונם .28כן מסתבר אףלפי שמות ט"ו ,כב' שנאמר":ויסע מומה אתישראלמים
סוף ויצאו אל מדבר שור" ,דהיינו ים-סוף צריך להיות סמוך למדבר שור .מאחר

שחבל אגמי הסירבונים והמנולה אינם בתחום המדברואינם סמוכים למדבר שור,
לפיכךיכולים-סוףלהיותאו באגם no~Oאובאגמים"זרים.

זיקה ארכיאולוגית
אם נקבל את דעת הארכיאולוגים שגילותילים וחורבות עתיקות בואדי תומילאת
ונסכים אף עם דעת טרומבול ,24המציין שמפרשי המקרא ,המונומנטים המצריים
והוכחות הסטוויות מעידים ,שמקום ארץ גושן הוא בואדי תומילאת ונאשר גם את
מסקנותינו בעניין מקום ארץ גושן ,הרי מן הדין להגיע להכרעה שים-סוף צריך
להיות לא רחוק מארץ גושן .משמע שים-סוף צריך להיות בקצה המזרחי שלואדי
תומילאת,דהיינו בתחום מדבר שור ו"דרךשור".

המשמעות הגיאוגרפית
בעדנת במפה הטקטומת של סעיד 5ק מתברר לס,,במהים התיכף ועד צפת אגם
תמסח לא נראים כל שברים בחבל ד1ועלה ואילו מאגם תמסח ועד למפרץ סואץ
קיימת דפרסיה עם שברים רבים משני עברי המפרץ .אל השקע הזה נשפכועודפי
המים של זרועותהנילוס שזרמו מזרחה ,ובעיקרמימיואדי-תומילאת .השקע העמוק
ביותר של הדפרסיה הוא באגמים המרים ,שעומקם המכסימלי הוא  10מטר .לפיכך
אגמים אלה הם הגדולים ביותר ממזרה לדלתה,כי ארכם המכסימלי הוא  35ק"מ
ורחבם הגדול ביותר הוא  11ק"מ .מאידך גימא ,כל עת שהתעלות הזרימו מים
לדפרסיה,ניזונו האגמים המרים ממיםטריים,אולם מאחרשמוחמדעבדאללה סתם את
התעלה של ואדי תומילאת בשנת  767לספירה  ,26החלו מימי השגמים להתמלח.
מכיוון שבתשתית האגמים האלה יש סלעי גבס רחיים גופרית שהיא בעלת טעם
מר הם נקראים "האגמים המרים" .אגם דומה לאגמים המרים ומקומו במדבר
סוריה ,אנו מוצאים בקצה נהר אמנה הזורם בדמשק ,גם בו קיימות ביצות,
סוף ומקוםדיג חשוב המפרנס את הבדוים שבסביבתו.ישלהניחשבימים מקדםהיו
האגמים המרים ברוכים בסוף ודשא ושרצה בהם דגה רבה ,ככתוב" :זכרנו את
הדגה אשר נאכל במצרים חינם" (במדבר י"א,ה) .לדעתנו המלה "חינם" רומזת שזה
לא היה מקום דיג המוני בלב מצרים ,אתר שהיו בודייגים מצריים מתחרים אלא
במקום נידה בגבול המדבר .מקום זה מתאים לאגמים-המרים שהיו מחוץ לתחום
ההתישבות המצרית ומחוץ לגבול שטחי המזרע והגידול האינטנסיבי .לפיכך אנו

aa

Testament, Leiden 1959, 23
. 238ק.
. 382 %ע .Trumbull 8 Clay, Kadesh Barnea, New-York 1884,
 25המפה הטקטונית01087 of Egypt, New-York 1962 .ט;) ,Said %., The
 14ברטלט כנ"ל עמ' ,131

Simons 7., Topographical Texts of the
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סבורים שמקום ים-סוף היה באגמים המרים ובגדותיוהיהניתן לרעות את המקנה,

סברהזו מתחזקת גם עלידי דברי ווספוס  ,27בכתבו :עהמצרים השיגו את העברים
והכינו עצמם לקרב ולחצו איתם הודות להמונם הרב אל מ קום צר ...את
הדרכים שבהןאולייכלו העברים להמלט סגרו ודחקו אותםלביןסלעים חל'1לים
לבין הים .יען רכסהריםהולךומשלים אתהיםואיןלעבורעליו בגללחלוליותו
וחוסם את הדרך מלנם .ובבן בתוך המבוא בין הים זההר תקעו את מתנם
וסגרו לעברים את המוצא כדי לעצור בהם מלהתחמק אל המישור...כי סגרים
המה סביב סביב בין ההר 1הים והאטביםיאע לראות בשום צד מפלט להם"
בע"נמ במפת מיל אם רואים שרק עליד האגמים המרים ומדרוםמערבם יש
מ"
הריםשמדרונותיהם8
גיעיםעד קרובלאגמים .במעבר צרזהנקבעו אףבימינומסילת
הרכבת והכביש מאסמעיליה לסואץ .נראה לנו שבערוץ זה נדחקובני ישראל לפני
עברם את ים-ם'וף ופרעה הכריז במעמד זה" :נב,וכים הם בארץ סגר עליהם המדבר"
(שמות י"ד,ג) .בהשקיפנו על מפת דאוסון  ,29אנו נוכחים שממזרח לשורת האגמים
קיימת חומת גבעות נמוכה שהיא בנראה "חומת-שור" המכרת אצל חוקרים רבים
ללאזיהוי .30יש להניח שחומהזו היתה מוקפתבמי האגמים ורק בשיאיה הבולטים
המגיעים עד לגובה  65רגלניתןהיה לעבור מערבה ומזרחה.בשיאים אלה ששימשו
פפירוסאנסטזי .315
גישרי מעברהיו מצודות שמירהבפני כליוצאובאלמצרים
מכל האמור למעלה מסתכמת הדעה ,שים-סוף אותו עברו בני ישראל בדרכם
ממצרים לארץ כנען ,היה צרוף של אגמים נבדלים בגבעות " -חומת שור" אשר
ממזרת לארץ מצרים ,דהיינו בתחום ארץ גושן ,בקצה המזרחי של גחל תומולאת
ובגבולהמדברי.אגמים אלה לדעתנו נתמלאומים ,שזרמובתעלותמןהנילוס אלהים,
י מצרים משום 4טעמים:
והיה להם תפקיד נכבדבחי
א) כדי להגדיל את שטח המזרע של אדמת הדלתה המזרחיתהפוריה.
ב) על מנת לפתח תעבורה בתעלות מים בין ישובי גדות זרועות הנילוס ובין
הים התיכון ומפרץ סואץ ,אם כי אין ודאות שלא היו מכשולי קרקע לאורך
נתיבימים אלה,ובמיוחד בדרכם במפרץסואץ.
ג) לשם הקמת חומת מים טבעית וטובענית בגבול המזרחי של ממלכת מצרים,
ועלידי כך למנוע חדירת אויב ולפקח על שבטי המדבר לבל יפלשו למצרים

יפי

מצד מזרח.
ד) במגמה להרחיב את שטח המרעה הטבעי הרב-שנתי הגדל על שפת וגדות
האגמים ,על מנת לשעבד את הנוודים של חצי האי 'והנומדים של הארצות
השכנות הבאים לשברר אוכל עבורם ועבור מקניהם בשנות בצורת ,ולהעבידם

בפרך.
מתקבלעל הדעת שמאחר שגוףמים גדול זה המונח במורח הדלתה נקרא"ים-סוף"
כשם כולל לאגמים ,קראו הקדמונים גם להמשכם שלמים אלה,דהיינו למפרץ סואץ,
 21יוסףבןמתתיהו ,קומוגיותהיהוריםב' ,ט"ו,ג' ז' 1ט"ו,ג'א'.
 28גויל כנ"ל במפתו.
 29דאוסון כנ"ל במפתו.
 .30סימוגט כג"ל עמ' .251
 31פריטשרד כג"ל עמ' .259
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"וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן"

113

.היות שמפרץאילת מהובר אף הוא למפרץ סואץ,
בשםים-סוף כנזכר כבמדבר ל"ג,י
,
ג
"
כ
.
ץ
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י
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ר
ז
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ר
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מ
ש
ב
של
בעמול
התפשט שם זה והקיף גם את הזרוע
,
"
ם
י
ת
ש
ל
פ
ו
נ
י
י
ה
ד
"גבול ארץ ישראל" "ושתי את גבולך מים-סוף עד ים
ממפרץ

אילת עד הים התיכון .לפי פסוק זה מסתבר האבסורד בקביעת ים-סוף באגמי
הסירבוני והמנזלה' כן גם דעת טרומבול  ,32בנידוףלפי מקורזה נראה לס ,שהאגם
הסירבוני ראוי יותר להקרא "ים פלשתים" מאשר ים-סוף ,כי הפלשתים שכנו
בשכנות למצרים ב,חוף הים-התיכון ,ושימשו כווסלים של המצרים .83ים-סוף בחוף
אילת נזכר גם בבמדב.ר י"ד ,כה ,ובדברים א' ,מ; ב' ,א ,בקשרם ל"דרך המדבר"
בנדודי בני ישראל ,כבמדבר כ"א ,ד ,המציי
ן את ים-סוף בשכנות עם ארץ אדום1
ובמלכים א' א' ,בו,בענייןבניין נמל עציון-גבר בחוף אילת .ההזכרה המתמדת של
הזרוע המזרחית של ים-סוף במקרא ,דהיינו של מפרץ אילת ובעיקר של הערים
אילת ועציון-גבר באה הן משום שים זה היה בתחום המרחב החיוני של ארץ
ישראל  -בחבל מכרות הנחושת ,ובעיקר משום הספנות וקשרי המסחר עם ארצות
המזרה

הקדמוני

 32טוומבול כנ"ל עמ' .358--9
 33הראל מדרכי התנחלותהפלשתים ,טבע וארץ כרך חו'נרתה'.%961 ,

י
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