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 יח( כ"ת, )בראשית מצרים,.." פני על אשר שור עד מחוילה"וישכנו

מאת

 הראלמנשה

 כנען לארץ ממצרים ישראל בניבמסע
 גדולים, חמישה מהם מדבריות, שבעהנזכרים
 קטנים ושנים וצין, פארן סיני, סין, שור, :והם

 אתם הדו, הגדולים: במדבריותהנבלעים
 אתם במדבר מרה )נס שור, במדברנכלל
 שלפי המים נס הוא ח ל"ג, במדברשלפי
 מדבר שור(, במדבר אירע כב ט"ו,שמות
 מקומי, שם והוא צין במדבר נכללקדש

 הגדולים המדבריות חמשה בקדש.הקשור
 בולטים עצמים שמות על נקראיםשבסיני
 שביהודה המדבריות שבעת לעומתםוצמחים,
 שבגבולן. הראשיות הערים שם עלנקראים
 שור מדבר את לאתר נשתדל זהבמאמר

 בני של המחיה שטה חוילה, מדברואת
 ההסבר שבמקרא, הידיעות לפיישמעאל,

 הגיאוגרפיים. והתנאיםהאטימולוגי
 וכן בעברית, "שור" התיכה שלהוראתה
 להביט, - נוספת הוראה ; חומה הואבארמית,
 בין רעיוני-הגיוני קשר שקיים ויתכןלהשקיף
 חומת - אדם בידי הבנויה הגבוהה,החומה
 להשקיף צתן שממנה - טבעיתהרים

 נם זוהי לראות. - שור לביןלמרחקים
 שפירושה )וטע( א"אר שלהמשמעות
 וחבט יב: צ"ע, תהלים ולדוגמא:להראות.

 אזני, תשמענה מרעים עלי בקמים כשוריעיני
 ממקום הצופה האויב על תצפיתכלומר!
 מראש "תשורי ח: ד', השירים שיר אוגבוה.
 וחרמון". שניר מראשאמנה,
 אשר הגבעות שתומת לשער ניתן זה יסודעל

 בימינו סואץ תעלת ולאורך לאגמיםממזרח
 מצרים גבול על שהתה שור, חומתהיא

 שור שחומת סבורים 3 והול 2 פלמר !.ממזרח

 א-חיה לרמת ממערב ההרים חומתהיא
 הוא ונימוקם הים, לחוף ועד ע'רנדלמואדי
 ארץ מגבול למדי רחוקה זו הריםשחומת
מצרים.

 )בס "וישכנו נאמר: יח כ"ה,בבראשית
 פני על אשר שור עד מחוילהישמעאל(
 סמוכה ששור משתמע מכאןמצרים".
 ן נאמר שרה מפני הגר ברחה כאשרלמצרים.

 על במדבר המים עין על ה' מלאך"וימצאה
 נמצאנו מכאן ז(. )ט"ז, שור" בדרךהעין

 שבע, מבאר נתמשכה שור" ש"דרךלמדים
 ועד אברהם, של מגוריו ממקום אחדשהיה

 הוא אברהם מערי של שם מקוםמצרים.
 היתה הגר א(. )כ', שור וגין קדש ביןבגרר,
 אשה לו לקח ישמעאל ובנה ג( )ט"ז,מצרית
 של נדודיה ושטח כא( )כ"א, מצריםמארץ
 - כלומר יד(, )ט"ז, וברד קדש בין היההגר

 למצרים.בדרך
 למערב עברה שור" ש"דרך נאמר זהלפי
 בכוון והלל ילק הרי ולמזרח א-רחההרי

 מצויים וחלל ילק להרי ממזרח ברנע.לקדש
 יכלו דרך שעוברי מים ובארות מיםעינות

 המדבר חולות בהם, צמאונם אתלהרוות
 שלא המים, מקורות את מכסים אינםהמדדים

 דיופת, המוצפים אלה, להרים ממערבכמו
 למרגלות המהלך בהן. המעבר עלהמקשות
 לעולם, תועה אינו אלה הרים שלהמזרחיים

 והברור. המוגדר כיוונם לפי מהלך הואכי
 ההרים מראשי היה יכול זו בדרךהעובר
 ולכאן לכאן המתמשכת הדרך אתלראות
 רג.במרחק
 מוצאים אם שור מדבר של לזיהויוסיוע

 .Testament, 0!4 the of~ Texts Topographical and Geographical The Simons, .7 .ק 1251.

.244. % Bxodus, the ofI Desert The Palmer, מ .א. 

 .Seir, Mount Hullt 8 81פ!Palestine, Westorn the and 5 .ע 331.
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]2[ " . . . מצרים פני על אשי שור עד 'מהוילה"וישכנו

 את משה "ויסע נאמר: שם כב ט"ו,בשמות
 שור מדבר אל ויצאו סוף מים ישראלבני

 - כלומר מים", מצאו ולא ימים שלשהוילכו
 מים. בו ואין סוף לים שיח הוא שורמדבר
 4 המרים האגמים הוא שים-סוף היאהנחתנו

 של לגדעות ממזרח משתרע שורומדבר
 הדרומי, בחלקן בעיקר- המרים,האגמים

 ומשמשות הצפוניות הגבעות מן נישאות הןכי
 מצד למצרים הבאים הנוודים בפאכחומה
 מים. מקורות אין ובקרבתןמזרח,
 של דעתו את לקבל עכל לאלכן

 באזור שור מדבר את המזההברטלטי,
 לעין דרומית סואץ, מפרץ שלצפות-מזרחי

 כי ימינו, של אבו-זנימה בקרבתחוורה,
 ניתן סואץ לשפרץ היורדים הנחליםבשפכי
 לפי האביב. בימות - ובעיקר מים,לגלות
 שור" יידרך נמשכה, הטופוגרפיהמבנה
 האגמים, של הדרומי לחבל וקדש שבעמבאר
 6, ולורנס וולי של דעתם גם זוהי לצפוני.ולא

 עם מגע היה לא שור" של"דרךהסוברים
 חלאל ג'בל לאורך עברה היא 7, החוףדרך
 המזוהה אלים, של מקומה למצרים8.וילק
 בין לפיכך הוא מוקה; עיון עם ידינו5על

 ט"ז, כז; ט"ו, ושמות סין ומדבר שורמדבר
 ט(. ל"ג, במדברא;

 )בראשית נאמר ישמעאל בני של מקומםעל
 על אשר שור עד מחוילה "וישכנו יח(כ"ח,
 בני מקום את יורשים העמלקים מצרים".פני

 ט"ו, שמו"א נאמר מקומותיהם ועלישמעאל
 שור בואך מחוילה עמלק את שאול "ויךז(

 אלה פסוקים בשני מצרים". פס עלאשר
 בראשית לפי סיני: במרחבי חוילה עלמדובר

 שבדרום בחיילה ישבו כג א', ודבהי"א כס",
 על נאמר יא ב'ן בבראקרת שם; בן יקטןבס
 מקור לפי הזהב". שם "אשר החוילהארץ

 חם, בני בחוילה ישבו - ז י', בראשית -אחר
 וגו'. וסבתה סבאכוש,

 של מקומה את לאתר באים שאנולפני
 זה. שם של הוראתו מהי לע נבררחוילה

 חולא; מהמלה בא חוילה שהשםמסתבר
 השחונות בארצות היבש החול שלתכונתו
 למקום. ממקום ולעבור ברוח ולהתגלגללנוע
 להתנועע במחול, לחול שהמושגמכאן

 זוהי למצב. ממצב ולעבורולהתנודד
 הפוך, - בערבית "=ל( . . המלה.משמעות
 שמשמעותה !1 -~ט הערבית המלה וכזסובב;
 חם. אפר טיט, או למצב ממצבלעבור
 בתהלים המשורר דברי את נבין זובהוראה
 ה' יחיל מדבר, יחיל ה' "קול ט-כ:כ"ט,
 אילות". יחולל ה' קול קדש,מדבר
 של שמו להיות יכול שחוילה נאמר זהלפי
 מהתפוררות שנוצרו הנודדות החוליותשטח
 החול אבן הרי הפריכה. הנוכית החולאבן

 ומדין, אדום להרי ומערבה מזרחהמתפשטים
 נמצאת ששם שביה, חולות מצרים בדרוםוכן
 עלינו לכן ז. ", בבראשית הנזכרת כושארץ

 את המזהה מוסיל12, של מדעתולהסתייג
 הקלסית שבתקופה פליקס ערביה עםחוילה
 דעתו את לקבל עכל לא גם שבימינו. ע"דאו
 מקומות: בשת חוילה את המזהה ט וינטשל
 סיילה הנמל ע"י אווליטס, הנהר בסביבת)א(

 ק"מ כ-130 סוף, ים של האמריקאיבחוף
 צריך וזה אל-מנדב14 לבאבמדרום
 ב', בבראשית לנאמר - לדעתו -להתאים

 בשם הידוע הגדול המדבר )ב( יז(; ה,יא;
 לנאמר להתאים צריך שזה אל-חאלי,רובע

 אעם אלה זיהויים יח. כ"ח,בבראשית
 במקרא, המסופרים הדברים למצבמתאימים

 מלחמת לגבי ולא ישראל בד נוודי לנבילא
 בעמלק.שאול

 203-198. ע"ע טיני מסעי הראל, מ.4..

 .Country, South the 4 Wilderness the through Palestine !0 B8YPt From Barttett, 0. 8 .ת .8183.

 .Woolley ]. 0 4 .ז .of: SVilderness The La~rrencc, 0 יש2 .ע .893.

 232,8. ע' סיני מסעי9. 44. ע' שם8. א--שור. דרג מפת שם ראה7.
.10Genesis, 0500 ן", the of Geneologies Arabian The Winnet, זך. ,Fred לכבוד בקפץ lrerbert 

MayGordon )1070( 'והוא חוליות, של אזור ומשמעה חול היא חוילה המילה במקור מציין 176, ע 
 ערב. שבדרום אלחאלי רובע עםמקשרו
 = למקום ממקום מעבר משמעו למצב, ממצר עבר = למקום ממקום עבר = כמו"כ אל-מונג'ד, מילון11.
ק 261 12. אותו. הזיזהנע,  Hegaz, Northern The Musil, .179. ע' שם 13. .ןנ 
.141915, London Land, Holy the of1 Geography Historical the of Atlas Smith, 11. )1. הדגה 8, במפה 

 באווליטס, אל-מנדב נשב בדרות והשגיה חאיל, בדרוס ערס בצפון האחת חוילה את שהה התנ"ךבעממי
 זיילה. המודרני הנמלשהיא
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