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בס"ד 

 

היתכן: ארץ החוילה = אמריקה = אטלנטיס? 

ד"ר הדסה מלמד 

 

 

תקציר 

 

האם יש מי ששם אל לב בתאור יבשת בראשית, בפרשה הראשונה בתורה, היכן מזכרת 

אמריקה? הרי לא יתכן, שמי שברא את העולם לא ידע על קיומה? 

לגבי קדמת אשור וארץ כוש יש כוון מחשבה למקומם, מה עם ארץ החוילה? קבלנו נקודת 

 אמר ריש "אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא טוב, שם הבדלח ואבן השוהםציון לגביה: "

 לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נקרא? "לקיש (בראשית רבה פר' טז' ב'):

". אבל, בפועל הביאו בוני בית המקדש, דוד המלך ושלמה,  את הזהב בשביל בית המקדש

לבית המקדש מאופיר, שהיתה במרחק של שנה וחצי שיוט בים מארץ ישראל. 

היכן נמצאת אופיר, וכיצד מתישב  ענין הבאת הזהב לבית המקדש עם הכתוב לגבי ארץ 

החוילה?  

לימוד על "מבצע אופיר": כיצד הובאו הזהב, האלמוגים וכל יתר שכיות החמדה ע"י אניות 

 תרשיש הענקיות.

כל זה טוב ויפה, אך מה עם אמריקה? 

 

 

 

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן 
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היתכן: ארץ החוילה = אמריקה = אטלנטיס? 

ד"ר הדסה מלמד 

 

ארץ החוילה - שם הזהב 

 

האם יש לנו בכתובים היהודים אינדיקציה כלשהי לכך, שהיתה נדידה של יבשת מסוימת למרחק כה 

יקוו המים  ":יום השלישי במאמר של  ה)9 (בר' א', , כפי שכתובגדול? שהרי מלכתחילה היתה יבשת אחת

 וכתוב על אותה יבשת !יבשה אחת". מדובר כאן על מתחת השמים אל מקום אחד, ותראה היבשה

): "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה 10-14 נהרות (בר' ב' 4בראשית, שהיו בה 

פישון, והוא הסֹבב את כל ארץ החוילה, אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא טוב, שם ראשים: שם האחד 

. ושם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש. ושם הנהר השלישי חדקל, והוא הבדלח ואבן השוהם

ההֹלך קדמת אשור, והנהר הרביעי הוא פרת". 

לם היה הפרת, אשר סבב את הארץ הקדושה והמלבי"ם מציין, שעל פי קבלת חז"ל, הנהר החשוב מכ

, שהיתה בדרומה של ארץ ישראל. נהר חידקל, שהלך ארץ כושומשם נפרד ליתר הנהרות: גיחון, שסבב את 

, מן הסתם היה ארץ החוילה, שהיתה צפונית-מזרחית לארץ ישראל, פישון שסבב את כל קדמת אשורל

  .)1איור  (בכוון מערבי לארץ ישראל, שהרי זה הכוון שנותר

 

 

 . מצב מרכז יבשת בראשית אחרי הצפת דור אנוש ולפני המבול.1איור 

 .כיתוב בשחור - שמות נוכחיים, בסגול - שמות מפר' בראשית,  באדום -  שמות שנתנו אומות העולם
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ארץ החוילה היתה מצוינת בכך שהיה שם זהב, בנוסף לאבני שהם ובדולח. "אמר ריש לקיש (בראשית 

רבה פר' טז' ב'): לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נקרא? בשביל בית המקדש, שנאמר: "וזהב 

הארץ ההיא טוב". כאן המקום היחידי בתנ"ך שמזכר שם המקום "חוילה" ביחס לזהב. בדרך כלל, מסופר 

 שהיבוא הגדול של הזהב הגיע מארץ אופיר: ,בתנ"ך

): "ובכל כחי הכינותי לבית אלקי: הזהב 2-4דוד המלך מצהיר לפני כל קהל עם ישראל (דבה"י א' כ"ט 

  ואז נשאלת  השאלה,..."שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ומילואים... אבני שהםלזהב, והכסף לכסף, 

האם יש קשר בין ארץ החוילה, שנמצאה באותה יבשת בראשית עם נהר, שזרם באזור יבשתי, והגיע 

 שנים הלוך וחזור בים כדי להגיע אליה, כפי 3מהארץ הקדושה לבין אותה אופיר, שהיה צורך במסע של 

 שנדון בהמשך?

 אניות תרשיש

וותה מבצע מיוחד. לשם כך, היה צריך לבנות אניות מיוחדות מדגם ימסתבר, שהבאת הזהב מאופיר ה

 אלא שתף את חירם מלך צור ב"פרויקט אופיר" , "תרשיש". שלמה המלך לא עשה את ההפלגות לשם לבדו

 תבוא ֳאני אחת לשלש שנים): "כי ֳאני תרשיש למלך בים עם ֳאני חירם, 21דבה"י ב' ט',ב- ו22(מל"א י,

תרשיש נֹשאת זהב וכסף, שנהבים וקֹפים ותכיים". 

אמנם היה לחירם נמל בצור, השוכנת לחוף הים התיכון, אבל את האניות, שהלכו לאופיר, שלחו מאילות 

היא עציון-גבר, השוכנת לחוף ים-סוף, בדרומה של ארץ ישראל. מסתבר, שהדבר היה ידוע, שאניות גדולות 

. 25אלה היו הולכות בשיירות, כפי שרד"ק  מפרש על הפסוק ביחז' כ"ז, 

 אניות לצורך מסע כזה, וגם זאת, בשותפות עם אחזיה מלך 10 שבנה ,על יהושפט מלך יהודהגם  מסופר 

): "יהושפט עשר (כתיב, עשה- קרי) אניות ללכת אופירה לזהב, ולא הלך, כי נשבֻרה 49ישראל (מל"א כ"ב, 

 משמע, שאניות אלה היו שטות בשייטות של עשר אניות, כפי שנלמד מהקרי והכתיב אניות בעציון גבר".

  אניות!"עשה" "עשר"של המילים: 

לא היתה בעיה להגיע לתרשיש דרך הים התיכון, ואכן הסחר שבין צור לתרשיש פרח מאד במשך שנים 

) אומר, 49). האברבנאל (על מל"א כ"ב, 9רבות (עיין ישע' פרק כ"ג). משם היו מביאים כסף מרוקע (ירמ' י', 

שזו היתה קרטגי - היא טוניס של ימינו. יונתן בן עוזיאל תרגם "אניות תרשיש" - "ספינות אפריקא". 

 שזו היתה העיר טרזיס, שהיא ספרד הקדומה, שהיתה רוכלת עם צור, והיתה יושבת על ,המלבי"ם הציע

: "אניות תרשיש, שהיו 16מבואות ים האטלנטי, שהוא ים אוקינוס. או כפי פרושו על הפסוק ישע' ב', 

על כל פנים", תהה המלבי"ם, "לשם מה היה צריך לשלוח את  "מביאים זהב מאופיר על ים תרשיש.

האניות מחוף עציון-גבר לתרשיש, שהרי המרחק היה גדול מאד"? מה גם שלתרשיש היה קו סדיר של 

 שגם יונה הנביא, כאדם פרטי, בעת שעלתה לפניו, שכר אניה (בודדת) ביפו ללכת תרשישה. ,אניות, כך

ק, לאן אפשר היה ומאידך, הפסוק מעיד על כך שההפלגה הלוך-חזור לאופיר ארכה שלש שנים. הבה נבד

 למנינם), עשה 1492להגיע במשך תקופה שכזו: קולומבוס, במסעו המפורסם מספרד לאמריקה ב-ה'רנ"ד (

 אניות. 3 חדשים עם 7.5 ק"מ הלוך וחזור - במשך 6,000-את הדרך - מרחק של כ

. )2באיור  1 (מסלול  קשר) היתה הפלגה מעציון-גבר להודו אורכת כחצי שנה5-על פי קצב שיוט שכזה (כ

לאוסטרליה, או לאיי הודו המזרחית (סומטרה, יווה וכו') או לדרום אפריקה היה משך ההפלגה יכול להגיע 

. מכאן, שסביר היה להניח, שלא אלו היו יעדי הנסיעה הארוכה. חוץ )3 ו-2 מסלולים 2איור  (לשנה אחת

מזה, שאם היעד המרכזי היה הבאת זהב, היה הגיון מחייב להגיע ישירות לאזור ולא לסחור עם נמלים 

 אניות גדולות בנמל 10 לא כל שכן. בקור "נמוסין" של –אחרים בדרך. בדרך הלוך - בודאי, ובדרך חזור 

בדרך יכול היה להתפרש גם כצעד מלחמתי, שתוצאותיו מי ישורן... 

לעומת זאת, מסלול המקיף את אפריקה מהדרום וממשיך מערבה לאמריקה הדרומית ולאחר מכן 

 יכול היה, במקרה הטוב, להמשך שנתיים וחצי!!מביא ספר סדר )4 מסלול ,2איור  (לאמריקה המרכזית

שהעולם החדש, אותו גילה קולומבוס, היא ארץ הדורות בשם ה"ארחות עולם" וה"מאור עיניים" פי"א, 
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 "ספר הברית השלם" מדייק יותר ומציין  את ספינותיו אחת לג' שנים! אופיר, שלשם שלח שלמה הע"ה

 . "פרו"זו"אופיר"- ש

 

 . מסלולי הפלגה אפשריים להבאת הזהב ע"י שלמה המלך ע"ה, כשהיציאה היתה  מעציון גבר.2איור 

 

מכאן, "אניות תרשיש" - שמן ניתן להן על היותן משייטות בים תרשיש, שהוא האוקינוס האטלנטי. 

): "וגם ֳאני חירם אשר 10-11 (או בדה"י ב' ט', 11-12עדיין חסרה לנו חצי שנה. והנה מסופר במל"א י', 

ויעש המלך את עצי האלמגים מסעד ואבן יקרה. עצי אלמגים הרבה מאד נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר 

". (אלמגים בא כן עצי אלמגים ולא נראה עד היום הזה לבית ה' ולבית המלך, וכנרות ונבלים לשרים. לא

אלה הם הקורלים בפינו כיום). 

 כידוע, "צי אדיר לא יעברנו".במס' ראש השנה (דף כ"ג ע"א) מסופר, שהיו מביאים אלמוגין ממקום ש

 אינו מקום עמוק בים. מכאן, שהיה צריך לעבור את הים הגדול והעמוק הוא , שאלמוגים גדלים בו,מקום

מדף ל על מנת להגיע לאזור הרדוד של הים ( האטלנטי, שלאניות רגילות היתה בעיה לשייט בו, אוקינוסה

) במשך חצי שנה. בורני רבתי איש טוענים חול בספינה גדולה (בארמית 12,000), שם היה צוות של יהיבשת

 איש במשך שנה!!). משקלו הרב של החול היה גורם להשקעת הספינה לקרקעית הים, ואז היו 6,000(או 

אמודאים קושרים את עצי האלמוגים בחבלי פשתן חזקים לאניה. כשהיו משחררים את החול מן האניה, 

 )  4 ו-3איורים  (היתה זו צפה ועולה על פני המים תוך כדי תלישת עצי האלמוגים מקרקעית הים.

אפשר להניח, שבמשך החדשיים הראשונים העמיסו את החול על האניה, ובמשך החדשיים הבאים, 

 טיפלו האמודאים באלמוגים וקשרו אותם לספינה, ובמשך החדשיים האחרונים הריקו את החול מהאניה.

דל ספינה זו: וד על גוממבצע השגת האלמוגים ניתן ללמ

יום אחר הוצאת  50- (כהחדשיים הראשונים שבמשך , טון חול ליום אנו מקבלים0.5 שקצב עבודתו של אדם הינו , בהנחה

 איש: 12,000שבתות וחגים) העמיסו 

 x 12,000 x 50 0.5 = טון חול 300,000

 טון למ"ק, מתקבל נפח הספינה: 2 ג' לסמ"ק או 2מכאן, בהתחשב במשקלו הסגולי של חול רטוב, שהינו 

 300,000: 2 טון מים = 150,000                                              

 מ'. כתוב, שאותה ספינה, לאחר הטענתה בחול, שקעה 40ידוע, שעצי האלמוגים צומחים באזור של ים רדוד שעומקו עד 

ים. מ העל פניט מובלחייב היה ללקרקעית הים, כאשר קצה העליון 

  מ'.55חב של ו מ' בר200רך של ו מטר יכלים להצביע על א40 טון בגובה של 150,000ממדיה של ספינה בנפח כזה של 
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 למלחמה, ובמקום אחר מציין רש"י, שהיתה זו ספינה מפרשים" היתה ספינת בורני רבתי שאותה ",ב"אוצר לעז"י רש"י" כתוב

 תופסי 200כ- מפלסים של משוטים בנוסף למפרשים. פרושו של דבר: 3-4 כלומר, שהיו לה בעלת קומות אחדות של משוטים.

, בנוסף ליתר אנשי צוות האניה...  איש תופסי משוט1,600-כ מפלסים בשני צדי האניה, סה"כ x 4משוט לשורה אחת 

 מפלסי משוטים 3 מ'. הטרימריה היונית בעלת 30להשוואה: האניות הידועות מימי קדם של הפיניקים והויקינגים היו בארך של 

 טון). גם 11,150 מ' (בנפח של 130 שנה הגיעה לארך 100 מ'. פרויסן - ספינת המפרשים הגדולה ביותר שנבנתה לפני 50-הגיעה ל

 56,000מ', כך שנפחה היה  15- מ' וגובהה בעל שלשת הקומות כ25-מ', רחבה – כ 150-דל מרשים: ארכה היה כותיבת נח שהיתה בג

טון, היתה קטנה לעומת אנית "תרשיש". 

 

 

 . קשירת האלמוגים לאנית התרשיש   לאחר השקעתה לקרקעית הים בהעמסת שקי החול.3איור 

 

 

תוך כדי תלישת ע"י הרקת שקי החול מתוכה,  על פני המים . ציפתה מחדש של אנית "תרשיש"4איור 

 (אילוסטרציות מעשי ידיו בסיעתא דשמיא של האמן מיכאל גולדנברג.) עצי האלמוגים מקרקעית הים.
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רק בימינו, עם הכנסת כח הקיטור להתנעת האניות, מגיעות מיכליות נפט לנפח עצום שכזה!! 

אנית נוסעים טרנסאטלנטית, למשל, יכולה להכיל בקרבה אלפי בני אדם עם כל הפאר וההדר, שאפשר 

למצוא בארמון מלכים. ואכן, יש קורים לה "ארמון צף". 

", כלומר גם אותה בורניתהא) כ"4" (תה' מ"ח, ארמונותיה שיונתן בן עוזיאל מתרגם את המלה ",מעניין

ארמון צף.  - היתה בבחינת בורני רבתיספינת צי אדירה - ה

יורדי הים באניות הפאר האלה של ימינו, מתגאים בכך, שאניותיהם הגדולות עמידות בפני כל סערות 

" - מקבל משמעות מיוחדת על ברוח קדים תשבר אניות תרשיש בתה' מ"ח : "8שבים. אם כך, הרי שפסוק 

רקע המלחמה הגדולה באחרית הימים הנדונה בפרק זה.  

למעשה, ניתן היה להגיע לאופיר בדרך קצרה מארץ ישראל דרך הים התיכון ומיצרי גיברלטר בהפלגה, 

שהיתה אורכת שנה הלוך וחזור. אלא מאי, לא תמיד הדרך הקצרה היא באמת הקצרה. אגן הים התיכון 

 ככר 666 שאניות טעונות זהב (,מוקף בחופים, שבהם שכנו יורדי ים, שביניהם היו גם שודדי ים. יש להניח

, ומה יכול  טון!!), אבנים יקרות, שנהבים ואלמוגים בודאי היו מהוות טרף מאד מבוקש28זהב לשנה = 

. לכן, עדיף היה לעשות, דרך היה להיות יותר פשוט מלארוב להם במיצרי גיברלטר וללכוד כל אניה מענינת

ארוכה פי שתיים ולחזור הביתה לשלום. 

): "ויחי ויתן לו מזהב שבא". 15מקור נוסף לזהב היה ממלכות שבא (תה' ע"ב, 

 

 הקשר שבין ָיקטן, בניו ואחיו, פלג,  לקטסטרופת דור הפלגה

 

 ארץ החוילה (ביבשת בראשית),  שהיה בהם זהב הינם: ,אותם שלשה מקומות, שהכתוב מעיד עליהם

, שהיה בן בנו של ָיקטן בניו של 13 היו שלשה אחים מתוך שחוילה, אופיר ושבא מסתבר, אופיר ושבא.

).  25-30 (בר' י', יקטן היה אחיו של פלג, "כי בימיו נפלגה הארץ"עבר, שהיה דור רביעי מֵשם, בנו של נח. 

?!). , ולכן נקרא על שמופלג מת באותה שנה בה התמוטט מגדל בבל (שאלה, אם לא מת בארוע עצמו

מסופר (ראה ספר סדר הדורות ע"פ ב"ר), ששליש מהמגדל נבלע באדמה, שפצתה את פיה, שליש נשרף באש 

 בני האדם נתפרדו לד' רוחות העולם, כל משפחה :שירדה מהשמים ושליש נשאר, ואז נתפלגה הארץ

 30ללשונה ולארצה, ויבנו ערים ויקראו הערים על שמותם או על שמות בניהם, והציף הקב"ה מהם 

משפחות. הילקו"ש מביא, שבהצפה זו הגיעו המים עד לעכו וליפו. 

מדף  ק"מ נפל ב10 של קוטר  ק"מ,  שמטאוריט ב180דל של ווהנה גילו אנשי המדע, על-פי מכתש בג

התפקיד, שהם ייעדו לאותו מטאוריט, היתה . )5איור  (, שבדרום מפרץ מקסיקוחצי האי יוקטןהיבשתי של 

 מיליון שנה למנינם, דבר, שאמור היה לסגור את העידן 65השמדה של כל אוכלוסית הדינוזאורים לפני 

מפוי ביוסטרטיגרפי (של שכבות האדמה), שנעשה בקדוחי עומק עד האמצעי, את המזוזואיקון. הבעיה, ש

ר, אלא אשמטאוריט זה אינו מתאים לתקופת הגבול שבין סוף הקרטיקון לטרצי ק"מ, הראה בעליל, 4-ל

)). כלומר, לא זה המטאוריט 1995 (ראה מחקרם של וורד וקלר ושות' (לתקופה מאוחרת יותר בקנוזואיקון.

  , אלא להכחדה מאוחרת יותר, שעצמתה היתה פחותה. של הדינוזאורים"השמדה הטוטלית"שגרם ל

השנויים הגיאולוגים הגדולים, שנעשו באזור, ושנגרמו ע"י שני  מטאוריט זה נפל לאחר לפי הסקלה שלנו,

פיצל את   ק"מ,150בקוטר של כ- הקטן שביניהם, שהיה הרבה יותר ממנו. ים גדוליומבול, שההכוכבים ב

יבשת בראשית והזיז יבשות.  אותו אסטרואיד קטן יותר, שפגע בחצי האי יוקטן, לא היה יכול להזיז 

להצפה של חלק נכבד מהעולם ע"י מי האוקינוס (יש לגלי צונמי אדירים ו יכול היה לגרום יבשות, אבל, כן

 ויש גורסים: חצי עולם (בירושלמי, בשופרות  כמו בהצפה בדורו של אנושגורסים גם כאן שליש של העולם

 באפר  כדה"אתופעות של התפרצויות וולקניות ברחבי העולם, שגרמו למסוךלפרק י"ג), לרעידות אדמה ו

ווצרות קרחונים, ובני יים?). העדר אור השמש גרם להתקררות העולם והנוולקני לתקופה מסוימת (מספר ש

כך, הגיעו בני אדם ובעלי .  ו"נתפלגה הארץ"תםייהאדם נאלצו לנדוד ברחבי העולם על מנת למצא את מח
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חיים גם לאמריקה ולאוסטרליה על גשרי יבשה, שנתגלו בעקבות ירידת מפלס מי האוקינוסים, עד שפני 

המים עלו חזרה עם הפשרת הקרחונים, ואוסטרליה נשארה מבודדת עם כל אינוונטר חיות הכיס שלה. 

 

 

 . מקומו של מכתש הפגיעה במדף היבשתי שבחצי האי יוקטן, שבדרום מפרץ מקסיקו.5איור  

    באותה תקופה שלאחר המבול היה אגן הים התיכון חסום ע"י סלע גיברלטר בכניסה מהאוקינוס 

האטלנטי. כתוצאה מחסימה זו, לא יכלו מי האוקינוס לחדור לים התיכון, ולכן, המים היו שם במפלס 

 ק"מ ממפלס מי האוקינוס. עיקר מקור המים, שהיו מתוקים, הגיע משפך הנהרות מהארצות 2נמוך בכ-

איור שמסביב לים התיכון. ניתן לראות את מקוי המים, שהיו באגן הים התיכון ע"פ האזורים הכחולים ב

.  הזעזועים הסיסמיים, שנגרמו מנפילת המטאוריט, יכלו לגרום לשבירת הסלע בפתחו של הים התיכון 6

ולהיווצרות מיצרי גיברלטר. פריצת מיצרי גיברלטר אפשרה  לשטפון אדיר של גלי צונמי להכנס 

חשבו ארכיאולוגים, ש . ואכן, פורסם ע"י)7 ו-6איורים  מהאוקינוס לים התיכון הרדוד ולהגיע עד בבל (

)) על פי שכבת 1976 (ראה ספרו של ורנר קלר: "התנ"ך כהסטוריה" (מבולמצאו לשמחתם אינדיקציה לש

הם קבעו, מכאן  . בקרבת נהר הפרתו, שנמצא בחפירות הארכאולוגיות מ'18 מ' בעומק של 3טיט בעבי של 

 160- ק"מ ורחבו מגיע ל630-שאמנם היה שטפון קשה באזור מסופוטמיה (ארם נהרים) בחבל ארץ שארכו כ

אולם  על תקופתו של אברהם אבינו. וצביעהם מעל אותה שכבה יהארכיאולוגי ק"מ בלבד!! הממצאים

 על ישוב קהילתי של בני אדם בסגנון שונה ו העיד, מתחת לשכבת הטיט, שנמצאו ממצאים ארכיאולוגים

, שאברהם אבינו חי בזמנה, והממצאים מתחת  שמדובר כאן בהצפה של דור הפלגהכפי הנראה, לחלוטין. 

 שנה  מהמבול עד לדור הפלגה. ממצא זה של השטפון 340לשכבת הטיט מתאימים לדורות, שחיו במשך 

על . ) 23 (בר' ז' "וימח את כל היקום" "באמבטיה" של ארם נהריים, אינו מסביר את טוטליותו של המבול:

 ק"מ, ולדעתנו היה מדובר בחפירה בטיט 3-4מנת להגיע באמת לשרידי המבול היו צריכים לחפר לעומק של 
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  על כל פנים, הסכויים למצא שרידים של תרבויות מלפני מתמצית של דור המבול!!הוא היה עד לנפט, שגם 

 המבול היו קלושים ביותר עקב הקטסטרופה הנוראה.

 

 

. פגיעת אסטרואיד בחצי האי יוקטן, גרמה בזעזועים סיסמיים לשבירת הסלע בפתחו של הים 6איור 

 התיכון, ולהיווצרות מיצרי גיברלטר. מקווי המים המתוקים, שהיו באגן, צבועים בכחול כהה.

 

. פריצת מיצרי גיברלטר אפשרה  לשטפון אדיר של גלי צונמי, להכנס לים התיכון הרדוד ולהגיע 7איור 

 עד בבל.
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קשורים לארץ הזהב שהיא היו  ולכך, ששלשת בניו האמנם יש קשר בין שמו של חצי האי יּוקטן לָיקטן?

יבשת אמריקה? 

אליהם הגיעו  , שהשם "יוקטן" נשתמר, למרות שהספרדים שינו את רב שמות המקומות השוניםמסתבר,

, אולם תושבי יּוָקטן לשמות ספרדיים, אולם שם זה איננו ספרדי... באטלסים מופיע השם ,באמריקה

 שנה לפחות!! 2,000 מזה יֹוקטןהמקום הותיקים משבט המאיה מכנים חבל ארץ זה בשם 

 

 

 כיצד מישבים ביחד את ארץ החוילה, אופיר, אטלנטיס ואמריקה?

 

 כפי שלומדים היה חלק מיבשת בראשית,החוילה, ששם היה הזהב הטוב, מלכתחילה, חבל ארץ 

אולם בפועל הובא הזהב לבנין בית המקדש  ממרחק ימי גדול של שנה וחצי שיוט  בפרשת בראשית,

.   מכאן, אפשר להסיק, שאופיר קשורה לארץ החוילה.  כיצד נותקה ארץ החוילה באניה, מארץ אופיר

 ממקומה והגיעה  למקומה החדש כארץ אופיר?

 - יבשת ענקית בגודל של אסיה ואפריקה ביחד, שהיתה  על אטלנטיסשל אפלטוןדווח הרי שהגענו ל

 של שטפונות. בדיון, שנעשה  תוך יום ולילהממערב למיצרי הרקלס בפתחו של הים התיכון, ונעלמה

בהרחבה בספר: "סוד המבול, משולש ברמודה המסתורי ונדידת היבשות", להדסה מלמד -תש"ס, הסקנו 

 שנה, נפל מטאוריט 4,100כ-, לפני  לבריאה1656שבי"ז בחשון, שנת  מדברי חז"ל (מס' רה"ש דף י"א, ע"ב),

 מיבשת בראשית, בליווי של מבול גרם לחציבתן של היבשותש  ק"מ,150 (מתוך שני כוכבים) בקוטר של ענק

שאם   של אפלטון.  מסקנתנו ממחקר זה, שנה לפני תקופתו1,600- למעשה, כ . המבול התרחש,חסר תקדים

!!  יבשת אמריקהגם הרי שהיא היא  ארץ החוילה היא היבשת האבודה "אטלנטיס",

 על כל פנים, 

"! אמריקה של "' = לגימ356עם הכולל =   "ארץ החוילה של "'מיהג

 

המרחק הימי הגדול גרם לכך, שנראה היה, שהים באותם אזורים היה בלתי עביר ובלתי חדיר על פי 

. גם 1492-תאורו של אפלטון. לכן היתה זו סנסציה גדולה מאד, כאשר קולומבוס גילה את אמריקה ב

הספרדים בַרשותו של קולומבוס גילו שם מיד את הזהב, שהיה נפוץ שם בכמויות גדולות, ולגבי הילידים, 

עפר לכפות רגליהם. כתושבי המקום, היה הזהב 

 שנה קודם לכן, ושלח לשם 2,300אבל, שלמה המלך ע"ה החכם מכל אדם, ידע על קיומה של אותה יבשת 

את אניותיו, אבל זה היה באמת מבצע קשה, ששאלה, אם מאוחר יותר יכלו לחזור עליו. ואכן, המלך 

יהושפט נסה ולא הצליח! כמובן, תנאי לכך היה, שעציון-גבר תהיה בידיה של ישראל ולא ביד מואב או 

אדום. 

במבצע הבאת האלמוגים, כפי שציינו לעיל, היה צריך לעבור מקום "שצי אדיר לא יעברנו", כפי שמובא 

מקום נהרים יארים רחבי ידיים, בל תלך בו ): "כי אם ָשם אדיר ה' לנו, 21בצטוט מפסוק בישעיהו (ל"ג, 

בנהר בתוך ים ". מובן מכאן, שאין מדובר בנהר או יאור יבשתי רגיל, אלא ֳאני שיט, וצי אדיר לא יעברנו

, שאפילו צי מלחמה לא יעברנו. צי אדיר - בארמית: בורני רבתי. גם כאן מדובר בים בלתי עביר... אדיר

ובכן, באותו האוקינוס האטלנטי, שלא חצו אותו אלפי שנים, נמצא זרם הגולף בחלקו המערבי, שהוא 

 שהוא הנהר הגדול בעולם. ,למעשה נהר בתוך ים, שאפשר לומר עליו

יהיה ים בספרו "אוצרות אחרית הימים" מביא יהודה חיון (ע' רנ"ד) נסח אחר של מדרש אליהו: "ו

והניף ): "והחרים ה' לשון ים-מצרים, 16, שנאמר (ישע' י"א, "תרשיש פרדס רימונים, וילכו בתוכו בנעלים

 שאז ,ואין מדובר כאן בנס קריעת ים-סוףידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים והדריך בנעלים". 
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): 5-6 שבטי י-ה. הצרוף של ים ונהר מופיע גם בתהלים (ס"ו, 12 גזרים כנגד 12-גזר הקב"ה את ים-סוף ל

, שם נשמחה בו". הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל"לכו וראו מפעלות אלקים, נורא עלילה על בני אדם. 

והרי הדברים מתישבים, כפי שראינו קודם, שים תרשיש הינו למעשה האוקינוס האטלנטי.  

: "והיה ביום ההוא יוסף ה' שנית לקנות את שאר עמו אשר ישאר 11אומר האברבנאל על ישע' י"א, 

 שבאו אליהם היהודים מחרבן בית ראשון איי הים - הם ארצות המערב,". ומאיי היםמאשור וממצרים... 

כך, שבאחרית הימים יגיעו אניות תרשיש בתפקיד חדש, כפי  ומחרבן בית שני גם כן דרך הים באניות.

ואניות תרשיש בראשונה להביא בניך מרחוק, כספם , כי לי איים יקוו: ")9ישע' ס', שישעיהו הנביא צופה (

כמו בימי  (כבראשונהוהאניות ההולכות על ים תרשיש יתעוררו ". אומר "מצודת דוד": "וזהבם אתם

 ". ) להתאסף ולהביא בניךרש"י - שלמה

 

שנזכה לקבוץ הגלויות של עם ישראל וגם לנס האדיר של מעין קריעת ים סוף בגאולה השלימה במהרה 

 בימינו.
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