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                      37  ְ�ֵראִית= יש חפיפה                     רמי ניר © 2012

  
  

�ַוִ�ְ�ֵלה� ָהִאי ֵלאמֹר ַמה   �  )...15' בראשית לז( ְ�ַבֵ

  

  
�ַמה"שאלה ה�כי  "ֲאִביַי ַהַ"ְל�ְ!" = "ָהִאי" :ת זהותשפוח, מעצ� ניסוחה, "ְ�ַבֵ

 "ִהֵ$ִני"באותו יו� , לכ�... לתת מענה לכל שאלהאלוהית עליונה לת הניסוח מבטיח יכו
�    ...)14' בראשית לז (ְל'* (ֶחיָ!�ָנא ְרֵאה ֶאת�ֶלְ! = י'ֵס% היסטורית שלה ושליחותמתחילה  
  
    : בחפיפהִאי מתועדו

  ...ַוִ�ָ�ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב1' ַוֵ��ֵבק ִאי ִע"' )25' לבבראשית ) = (15' בראשית לז( ְוִהֵ$ה תֶֹעה ַ�ָ.ֶדה ַוִ�ְמָצֵאה� ִאי

 ַו�ֹאֶמר ֶאת�ַוִ�ְ�ֵלה� ֵלאמֹר ַמה # ֲאִביַי ַהַ"ְל�ְ! = ָהִאי[ :כלומר�ל'* �ְ�ַבְֵ�   ]...(ַחי �נִֹכי ְמַבֵ

  
  :37  ְ�ֵראִיתראיית חפיפה ע*להל4 ו

ַבע�ֵא6ֶה �ְֹלד'ת ַיֲעקֹב י'ֵס% 4�ֶ ):2' בראשית לז() רג בחודש אד"י(באותו יו� ְ�  ... ֶע7ְֵרה ָָנה
ָנה 22 � מאותו יו�וָ �   ...)6 'בראשית מה(=   ָָנה4�ֶ39 ְוי'ֵס%  ָ�א ִמְצַרְיָמהַיֲעקֹב  עד אשר חלפו 
  

ָנה22 � ליו� , כ�אוָ  �  II  Hassan Egypt-Banni' חנו� חותפ הקיר שבקבר בציור ֲאִביַי ַהַ"ְל�ְ! *ֵמתועד  
   

  :חפיפה כדלקמ�מתקיימת  II 'חנו� חותפ הקיר שבקבר בציורכתובת ב ,מנ�וא
   ...ַהָ�ִאי* ִמְצַרְיָמהשיירת  = ֶפֶנ] 37]=[ִי7ְָרֵאל= [ ָָנה 37 = ] ָָנה22+  ָָנה 15[
  

  : כדלקמ�מתחייב –ֶנֶפ ] 37=[]ִי7ְָרֵאל= [  ָָנה37 לצור( החפיפה כ(#לפי
�ָ�ָניו�י'ֵס% ִמָ?ל�ְוִי7ְָרֵאל �ַהב ֶאת�ִני* ה�א ל' ְוָע7ָה ל' ְ?תֶֹנת Aִַ@י*�ֶב4�ִ?י B3' בראשית לז( ְזק...(  

ִני*�4�ֶ ,כלומר Bָנַתִי* = ְזקְ 4�ֶ...  
   
�ָנה15 ָ  �ְוִהֵ$ה  ַוִ�ְמָצֵאה� ִאי= מתועד  יו�עד לאותו  ... ְ?תֶֹנת Aִַ@י*לבש יוס+, כ�#א� 

   ...תֶֹעה ַ�ָ.ֶדה
  

  :חפיפה ותראי ס" לפנה#1927לשנת הל4 לו
   

 �ְלַהֲחי'ת ָלֶכ* ָ��ֶרE ֱאלִֹהי* ִלְפֵניֶכ* ָל�7* ָלֶכ* ְֵאִרית ַוִ�ְָלֵחִני = "(ַחי ְל'*"  .א
  ...)7#8' בראשית מה( ֶ�* אִֹתי ֵהָ$ה ִ?י ָהֱאלִֹהי*(ֶ�* ְַלְח�לֹא ְוַעָ�ה ִלְפֵליָטה Fְדָֹלה

   ].17]=[8]=[ההָוְי[ענוה ואמנ*    
  

  :ס" לפנה#1927לשנת  ציורשבראיות בכתובת               
  ...ולסמל  לחפיפה– כתוב בשתי שורות**    ]37]=[22+15]=[ִי7ְָרֵאל[* ֵ     .ב
  ...י'ֵס%= ) ר1� עָבְל( רֲאִסי     .ג

  
   ...II' קיר במקדש קבר הנסי! חנו* חותפהציור שב ַהָ�ִאי* ִמְצַרְיָמהשיירת כתובת בו

Banni-Hassan Egypt Translation by Ms. Janice Kamrin:  

“37 Asiatics arriving from Shu, and bringing black eye-paint, in year 6 under the Majesty of 

Horus, Uniter of the Two Lands, King of Upper and Lower Egypt Khakheperre” (page 93). 
  

  from Shu ) =7' בראשית טז (...ָהַעִי4 ְ�ֶדֶרְ! �ר�ַעל  .ד

   black eye-paint=... התגשמות נבואה=  לעיני* ְ!�A= סמל  . ה

  

  : כתובתהוכתמצית 
  ...Senusret II=  "חיפר�' לפרעה ח6 לעיני* בשנה ְ!�Aמביאי*  ֶרְ! �ר1ִֶמבאי* ה נפש 37"



  2

  :מתועדות בכתובת) ג+ ב + א (ראיות 
� ֱאלִֹהי* ִלְפֵניֶכ* ַוִ�ְָלֵחִני   

  ]ִי7ְָרֵאל]=[37]=[22+15[���� ִלְפֵני
  רֲאִסיַה          

  י'ֵס%             
    ����  

   

�                                           �  
  ...Fְִדִלי* 'תְ?ס�ל ַע, הָד�הְי      יַיֲאִב    

   ...ַהַ"ְל�ְ!* ֵ  .ו
  ...ַהַ"ְל�ְ!* ֵ יכול היה לחשו% את  ַיֲעקֹברק

                                                      Goedicke suggests reading the name as “Abi-Sha(i)” (page 95).  
  
�ְ�ַכֶ@ה(ְרַ�ע ַ?ְנפ'ת ְ?ס�ְתָ! ֲאֶר �6ְָ! ַעל�ה ַ�ֲעFְ7ִֶדִלי*    .זP�ָ... )12' דברי� כב.(  

  
4= פאיו� (מזרח לפאיו� מוֶֹF Eַרְעְמֵסס ֶאֶר Eקישור# פירמידה קטנה) ְ�ֶאֶר �להל :  

Pyramid-Small/5523054/org.wikimapia://http  
  
  .י'ֵס%ל ֶה יָדִמיָרAִַה )זו לדעתי( מצטבות #8ממזרח ל Senusret IIמצפו� לפירמידה של , אכ�ו

  
Aִ            תיַדִמיָר Senusret II  

   מצרי� לבנות את הדלת בצד צפו� שלא כמנהג דת#  היָדִמיָרAִַה נבנתה בצד דרו� של Senusret II תיַדִמיָרAִכי דלת הסתרי� של ) Rami Nirזו דעתי (
  ...ֶאֶר= ִמְצָרִי�#ֵ;ית1 3מֵֹ>ל ְ;ָכל#ִ:י ָהֱאלִֹהי� ַוְי8ִיֵמִני ְל2ב ְלַפְרעֹה 3ְל2ד1� ְלָכל: )8' בראשית מה( מתועד �גובניגוד להשערת החוקרי� לקבורת מי נבנתה ו
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  :כלומר

Senusret II )את קואורדינטת התחי) שחור העור �ֶרֶ�"יה על קו האור( של תכנ!ְ" Lahun.  
  
� עד היו� במפה � Lahun "ְ!ֶרֶ�"מאותה ו   :  פרעהומי� שחפר יוס+ בצוהת  תעל*ֵ

Bahr Yusef  =  ."י'ֵס%ל ֶ ַהָ"ִי*"המנציח את * ֵ
  
  
  :Hassan Egypt-Banni  ס" לפנה#1927לשנת  בציורו
   = Senusret II רחיֵפ�' חמכתב פרעה את A 'IIֵת'ח�*�מגיש לאביו הנסי! חנ' Aֵת'ח�רֵפֵנ

  

  

  

  :כדלקמ4ו במכתב –בחפיפה  מתועדפרעה צוו 
� ִמְצַרִי* ְלָפֶניָ! ִהואֶאֶרE ֵאֶליָ!�ִביָ! ְו(ֶחיָ! ָ�א�  י'ֵס% ֵלאמֹר� Aְַרעֹה ֶאלַו�ֹאֶמר� 

 Eבְ�ֵמיַטב ָה�ֶר4ֵיְב� ְ�ֶא (ֶחיָ!��ִביָ! ְוֶאת� ֶאתה'ֵֶֹF E6 – 5' בראשית מז( ...ֶר(  

  
��ִביו ְוֶאת� י'ֵס% ֶאתַו�'ֵב Eה ְ�ֶאֶרQָ B4 ָלֶה* ֲאח�ִמְצַרִי*ֶאָחיו ַוִ�ֵ Eְ�ֶאֶר Eְ�ֵמיַטב ָה�ֶר 

�ַרְעְמֵסס�  )11' בראשית מז( ...ַ?ֲאֶר ִצָ�ה ַפְרעֹה

  

  

  מתועד] ...בשתי שורות הסמל כמספר כתוב  ** ובהרכבכתובת שבציו לאש [Senusret II =חיפר�'פרעה חובמכתב 
  ... עשרות3+  יחידות 4+  יחידות 3: כתוב בשורה אחת **37נפשות  = ַהָ�ִאי* ִמְצַרְיָמהמספר 

  

   

  

  

  

  :כדלקמ4 ס" לפנה#1927לשנת  יש חפיפה מדועתשובה לשאלה ֲאִביַי ַהַ"ְל�ְ! ית4 רק , לכ4
  ...ֶנֶפ] 37]=[ִי7ְָרֵאל= [ ָָנה 37] =  ָָנה22+  ָָנה 15[=  37 ְ�ֵראִית ] =37]=[1927[


