
  ִמְצָרִי�צַֹע�

 

 

 ֶחְבר�� � ַבֶ�ֶגב ַוָ�בֹא ַעדַוַ�ֲעל�

�י ַ�  ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוַתְלַמיְוָ�� ֲאִחיַמ� ֵ

 ... ִמְצָרִי�צַֹע�ְוֶחְבר�� ֶ�ַבע ָ�ִני� ִנְבְנָתה ִלְפֵני 
 )22' במדבר יג(

 

  ֲאב�ָת� ָעָ$ה ֶפֶלא ֶנֶגד

 ...צַֹע��ְ&ֶאֶר% ִמְצַרִי� ְ$ֵדה
 )12' תהלי� עח(

 

 ָ$� ְ&ִמְצַרִי� אֹת�ָתיו �ֲאֶ�ר

 ...צַֹע��ִ&ְ$ֵדה�מ�ְפָתיו 
 )43' תהלי� עח(

 

 ֱאִוִלי� ָ$ֵרי צַֹע� �)ְ'

 ַחְכֵמי יֲֹעֵצי ַפְרעֹה ֵעָצה ִנְבָעָרה 

  ֶקֶד��ַמְלֵכי�ֲחָכִמי� ֲאִני ֶ&��ַ,ְרעֹה ֶ&�� +ֹאְמר� ֶאלֵאיְ'
 יָ' ְוַיִ-יד� ָנא ָלְ'  ֵאפ�א ֲחָכֶמ)ָ��

  ִמְצָרִי��ָ�ַע% ְיהָוה ְצָבא�ת ַעל�ַמהְוֵיְדע� 
  צַֹע� ָ$ֵרי נ�ֲאל�

 ִנְ/א� ָ$ֵרי נֹ. 

  ִמְצַרִי� ִ,ַ�ת ְ�ָבֶטיָה�ִהְתע� ֶאת
  ָמַסְ' ְ&ִקְרָ&1 ר�ַח ִעְוִעי� ְיהָוה

 ַמֲעֵ$ה� �ִמְצַרִי� ְ&ָכל�ֶאתְוִהְתע� 

 ...ָ+ע�ת ִ��3ר ְ&ִקיא�3ְִה
 )11�14' ישעיה יט(

 

 ָהי� ְבצַֹע� ָ$ָריו �3ִי

  ...�ַמְל4ָכיו ָחֵנס ַיִ-יע�
 )4' ישעיהו ל(

 

 ַ,ְתר�ס �ַוֲהִ�5ִֹתי ֶאת

  ְוָנַתִ+י ֵא� ְ&צַֹע�
  ...ְוָעִ$יִתי ְ�ָפִטי� ְ&נֹא

 )14' יחזקאל ל(

 

 Rami Nir   "...ִ-יעַ+ָחֵנס " ...צַֹע��הִ&ְ$ֵד ֱאלִֹהי� ֶאְצַ&ע

 
 : כדלקמ�–פורסמו השערות מגוונות בעניי� וכול� מעניינות ביותר 

 בירת מצרי� התחתונה של הפרעוני� משבט ההיקסוס ונקראה Hatwaretהייתה  צַֹע�) ציטוטי�( עמית הור�ציו� כתב �של ישיבת הר" ד$ קשר"במאמר 
 �ס  "לפנה 1730 -  בער'  בצַֹע�ש  לנו  תיארו'  של  בניית    וכי  יהירקלאופוליסהייתה  ָחֵנס  עוד  טוע�  המאמר  כי  העיר  .  �ָוָעאֶרתח�ְטעל  שמו  של  אל  ההיקסוס  

מה  שג� ,  בזמ�  האבות כי  זה  אומר  שחברו�  הייתה  עיר,  זה  מסתדר  נהדר  ע�  האזכורי�  בתורה.  ס"לפנה 1737  בשנת מה  שאומר  כי  חברו�  נבנתה  בער'
בתקופה  המכונה  הברונזה (רומידה  העלו  כי  חברו�  נבנתה  �החלקיות  שנעשו  בתל החפירות  !באופ�  נפלא)  רומידה�א�תל(ולוגיה  בשטח  מתאי�  לארכיא

 �בפי  הארכיאולוגי�  "  חומות  קיקלופיות"השני  של  הביצורי�  הענקיי�  באר*  המאופייני�  ב כחלק  מערי  הדור,  )ס"לפנה 1650 -ל 1750 בי�  'ב II התכונה

 . ועוד ערי� מהתקופה) ס"לפנה 2000-1750  �' א II  ברונזה תיכונה( מבוצרות מאבני� גדולות מאד שרואי� ג� בשכ� חומות ענק
 

, הצד  המצרי ,  חרפושיות  מצריות  מ�  הצד  האחד  של  המפה�הכוללי�  כלי�  מצריי�  ,  ארכיאולוגי�  מגווני� חברו�  מהתקופה  הזו  עשירה  בממצאי�

ס "לפנה1737  ההנחה  כי  חברו�  נבנתה  כעיר  ענק  כבר  בשנת,  כ� א�  .הצד  המסופוטמי,    מ�  הצד  האחר  של  המפה,ומסמכי�  הכתובי�  בכתב  יתדות
כי  חברו�  היא  ש�  מאוחר ,  לכ� זה  אפילו  מסתדר  ע�  הרעיו�  שהצענו  קוד�  .'"הממצאי�  הארכיאולוגיי�  בשטח  וע�  התנ מסתדרת  באופ�  נפלא  ע�

 .)סו$ ציטוטי� (ובדר' אגב לשמות הללו � חברו� כנספחלקריית ארבע ולממרא ובכ' מוסבר אזכור הש
 

  חפירותיו  של בעקבות,  אול�  כיו�,  שבצפו�  הדלתה,  המקראית"  צוע�"  ע�  Auaris (Avaris)  זוהתה  בירת  ההיקסוס  אוריס  בעבר)  ציטוט  ויקיפדיה(
 � ג� היא בצפו� הדלתא � שכנה בקנטיר החיקסוסי בירת ברור כ, שבמצרי�  (Tell el-Dab'a) אל דבע�תלעתיקות הארכאולוג האוסטרי מנפרד ביטק ב

 ).המקראית" רעמסס" ע� השרבי� מזהי� אות(רעמסס � שיסד בה את בירתו פרII רעמסס ההידועעיר שלימי� שופצה על ידי המל' המצרי 
 

 .ישראל� מרכבות אחרי בני600 רד$ ע� I' פמתאי� כי פרעה אמנחות, כ'�לפי. את מרכבות מצרי� הקלות פיתח פרעה יעחמס) מצרי��ציטוט אתר תור(



(Wikipedia) The Hyksos Fifteenth Dynasty rulers established their capital and seat of government at Memphis and their summer 

residence at Avaris. 

 

 

 

 
Herakleopolis Magna is the Greek name of the capital of the Twentieth nome (administrative division) of ancient 

Egypt. It was called Henen-nesut, Nen-nesu, or Hwt-nen-nesu in ancient Egyptian, meaning 'house of the royal child.'  

(The origin of Rammeses’s family) Later, it was called Hnas in Coptic, and Ahnas in medieval Arabic writings. 

Today it is known as Ihnasiya Umm al-Kimam ("mother of the shards") and Ihnasiyyah al-Madinah. 

 

It was the capital of Lower Egypt of the ninth and tenth dynasties, which ruled during the First Intermediate Period. 

After the re-unification of Egypt, Henen-nesut faded in importance. Today the ruins are a tourist attraction. 

 

Legend held that there was a vast labyrinth at Herakleopolis, but no evidence has yet been found that it existed as 

anything other than myth. 

 

Herakleopolitans ruled Northern Egypt during the period of the 9th and 10th Dynasties' kings. 

 



Herodotus' "Egyptian (Joseph’s) labyrinth": 

Even more generally, "labyrinth" might be applied to any extremely complicated maze-like structure. Herodotus, in 

Book II of his Histories, describes as a "labyrinth" a building complex in Egypt, "near the place called the City of 

Crocodiles," that he considered to surpass the pyramids in its astonishing ambition: 

 

“It has twelve covered courts - six in a row facing north, six south - the gates of the one range exactly fronting the 

gates of the other. Inside, the building is of two storeys and contains three thousand rooms, of which half are 

underground, and the other half directly above them. I was taken through the rooms in the upper storey, so what I 

shall say of them is from my own observation, but the underground ones I can speak of only from report, because the 

Egyptians in charge refused to let me see them, as they contain the tombs of the kings who built the labyrinth, and 

also the tombs of the sacred crocodiles. The upper rooms, on the contrary, I did actually see, and it is hard to believe 

that they are the work of men; the baffling and intricate passages from room to room and from court to court were an 

endless wonder to me, as we passed from a courtyard into rooms, from rooms into galleries, from galleries into more 

rooms and thence into yet more courtyards. The roof of every chamber, courtyard, and gallery is, like the walls, of 

stone. The walls are covered with carved figures, and each court is exquisitely built of white marble and surrounded 

by a colonnade”… 

 

 

 

 ... ָחֵנס...צַֹע�מחייב הקשר : מסקנה
 :ועל זאת ככל הנראה מתועד – Fayoum היא עיר הממלכה במרחב Herakleopolis ָחֵנסכי 
 

�� � ְבֶאֶר%ְוָיַ�ְבָ+ֶֹ- 

 ְוָהִייָת ָקר�ב ֵאַלי

 ...ָלְ'�ֲאֶ�ר� �ְבֵני ָבֶניָ' ְוצֹאְנָ' �ְבָקְרָ' ְוָכל�ָבֶניָ')ָ+ה 
 )10' בראשית מה(

 

���ֶאֶר% = Fayoum... כלומרֶֹ- ... 

 ...Herakleopolis ָחֵנסְ& II. ופרעה סנווסרת ֵס� יוככל הנראה אז ישבו

 

 ...Memphis היא בירת ההיקסוס צַֹע�א� לא נפסול את האפשרות כי , ואמנ�
 ...I' פרעה אמנחותפ הייתה עיר הבירה של Memphis ...צַֹע�אז ג� 

 ...Fayoum במרחב ...צַֹע��ִ&ְ$ֵדה היא עיר הממלכה Herakleopolis ָחֵנס... ואז
 

 :לכ� כתב דוד המל'
 ָ$� ְ&ִמְצַרִי� אֹת�ָתיו �ֲאֶ�ר

 ...צַֹע��ִ&ְ$ֵדה�מ�ְפָתיו 
 )43' תהלי� עח(

 

 :ולכ� משה מתעד את הקשר
 ֶחְבר�� � ַבֶ�ֶגב ַוָ�בֹא ַעדַוַ�ֲעל�

�י ַ�  ְיִליֵדי ָהֲעָנק ַמיְוַתְלְוָ�� ֲאִחיַמ� ֵ

 ... ִמְצָרִי�צַֹע�ְוֶחְבר�� ֶ�ַבע ָ�ִני� ִנְבְנָתה ִלְפֵני 
 )22' במדבר יג(

 

  ...ְוֶחְבר�� ֶ�ַבע ָ�ִני� ִנְבְנָתה ִלְפֵני �התארי' המדויק אינו חשוב אלא , כלומר
י  ההיקסוס  ויתכ�  כי  עוד  לפני   זמ�  רב  לפני  ימִמְצָרִי�  בנו  Memphis  צַֹע�קיימת  אפשרות  כי  את  ,  כ'�לפי

 ): תור�אתר מצרי�(על עניי� זה מלמד . )?ס" לפנה�2137בשנת (שאבר� ירד למצרי� 

Inyotef I was the founder of the 11th Dynasty. He took Thebes as the Capitol of Egypt and ruled it from 2074 till 2064 BC. 

 

 

 : שקל כס400$ � קנה באברה�... ממש בחברו�... כ��וא�
 ... )ְרַ&ע ִהוא ֶחְבר��ְ&ִקְרַית ֲאֶ�ר ְמָעַרת ַה5ְַכֵ,ָלה�ֶאת

 

  ַמְמֵרא ְ$ֵדה ֶעְפר�� ֲאֶ�ר ַ&5ְַכֵ,ָלה ֲאֶ�ר ִלְפֵני ַוָ�ָק�
 &� �ַהָ;ֶדה ְוַה5ְָעָרה ֲאֶ�ר

 ...יבְ-ב>ל� ָסִב� ְ&ָכלֲאֶ�רָהֵע% ֲאֶ�ר ַ&ָ;ֶדה �ְוָכל
 )1�17' בראשית כג(


