
 )17' תהלי� קה(": י�ֵס�ְלֶעֶבד ִנְמַ�ר   ִלְפֵניֶה� ִאי�ָ�ַלח"

 

 "...  לֹא ָלֶה�ְ!ֶאֶר ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָ� "כתובת על התגשמות נבואת  ,II  'קיר בקבר חנו� חותפהציור ב

 ...  ִיְ,ָרֵאל ִמְצָרִי�ַוָ'בֹא: ובציור      ..." ֱאלִֹהי� ִלְפֵניֶכ�ַוִ'ְ�ָלֵחִני" = "ק%ז$ ִעְבִרי ֶעֶבד" : בכתובת

 ...יִביַ�ֲא ומלאכו י�ִרְבִעָה ֱאלֵֹהי ְיהָוהחסות תגשמות בהה... ס" לפנה1927�שנת =  חיפר�' לפרעה ח6בשנה 
 

 :שמות= הספרות 

 י� ִרְבִעָה=   22

 0ְבָרָה�=  5

 ) שנולדו במצרי�]33[+  למצרי� " ָהִעְבִרי�ֵמֶאֶר$"מספר נפשות הבאי� = (] 37]=[22+15 =[ִיְ,ָרֵאל=   10

 

 ) לֵאָרְ,ִי �ֵ�לפני ספרות = (" �ֶהִלְפֵני" ק/ז- "ְבִריִע ֶעֶבד": בכתובת           * 
  )... ָ!$ה ַנְפ��ַ!ְרֶזל ...י�ֵס�ְלֶעֶבד ִנְמַ�ר    (

 

 

 ...) ִיְ,ָרֵאל ִמְצָרִי�ַוָ'בֹא (= ]לֵאָרְ,ִי �ֵ�[]=הָוהְי[]=8]=[יִביַ�ֲא[* 

 

 

 ...ציור הקירוע� ע� הכתובת מתקיימת חפיפה אשר ידע כי ... ליהושע) 'תהלי� קה (מזמורה... כ0�א�
 

 ...  ַליהָוה ִקְרא% ִבְ�מ�ה�ד%
 

 ֶלֶח� ָ�ָבר;ַמֵ>ה;ָה$ֶר  ָ�ל; ָרָעב ַעלַוִ'ְקָרא

 י�ֵס� ִלְפֵניֶה� ִאי� ְלֶעֶבד ִנְמַ�ר ָ�ַלח

  ָ!$ה ַנְפ��ַ!ְרֶזל) ַרְגל�( ַבֶ�ֶבל רגליו ִע=%

 ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתה%;;ר�ְדָב;ֵעת !ֹא;ַעד

 

  מֵֹ�ל ַעִ@י� ַוְיַפְ?ֵחה%ַוַיִ?יֵרה% ֶמֶלְ� ָ�ַלח

 ִקְנָינ�;ְ!ָכל $ד�A ְלֵבית� %מֵֹ�ל ָ,מ�

  ְיַחֵ��%ְזֵקָניו ָ,ָריו ְ!ַנְפ�� ֶלְאסֹר

 ... ָח�; ִיְ,ָרֵאל ִמְצָרִי� ְוַיֲעקֹב Bָר ְ!ֶאֶר ַוָ'בֹא
 )23 – 16'  קהתהלי�(
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 )13' בראשית טו (."..8ְרַ;ע ֵמא<ת ָ=ָנה�� לֹא ָלֶה� ַוֲעָבד/� ְוִע>/ אָֹת�ְ;ֶאֶר$ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע9ָ � ְל8ְבָר� ָידַֹע 7ֵַדע 6ִיַו4ֹאֶמר" :וזאת הנבואה

 

 .ב 
  ס"הפנ ל1966�**נת  שצטק/ ברָדֲאג "י�  י�ֵסתֶדֶל%ה= " בקַֹ'ֲעִמ �ָכב�ַרְ� Cָ" )17' דמדבר כב(= י  כוכב השביט האֵל 
  ַעAָנְכרה ִלחז) = 18' אלית ראשב( = ָנהָ� A 91 ֶ!בֲעקַֹי )לבריאת אד� הראשו0 מארי9 הימי�(ָנה  2200�ָ]=�ָתח�[]=ר/ב [תשנ... אז 

                                                               ל ֵאְ,ָרִי �A�ֵ ֵת� נ ="יַ�יֲאִב" = ְ�0ַ@ְלַה�  ִעֲעקֹבַי קָבֲאַמ) = 29�25' לבראשית ב(... אז

 

 .ג
 ְלַפְרעֹה� ַוְיDִיֵמִני ְל-ב �7ֶ8 ְ=ַלְח�7ֶ אִֹתי ֵהָ>ה 6ִי ָהֱאלִֹהי�לֹא ְוַע7ָה   /ְלַהֲחי<ת  ָלֶכ�  ִלְפֵליָטה Fְדָֹלהָ;-ֶר$  ֱאלִֹהי�  ִלְפֵניֶכ�  ָלD/�  ָלֶכ�  ְ=ֵאִרית  ַו4ְִ=ָלֵחִני"

�ִמְצָרִי�  ְרָדה  ֵאַלי  8ל�  ֱאלִֹהי�  ְל-ד<0  ְלָכלDַָמִני-ִבי  ַוֲאַמְר�7ֶ  ֵאָליו  6ֹה  -ַמר  ִ;ְנ9ָ  י<ֵסG  �  ַוֲעל/  ֶאלַמֲהר/  ֶאֶר$  ִמְצָרִי��ֵ;ית<  /מֵֹ=ל  ְ;ָכל�/ְל-ד<0  ְלָכל
 ) 10 � 7' בראשית מה( "...ָל9ְ�ֲאֶ=ר�ְוָכל7ָ8ה /ָבֶני9ָ /ְבֵני ָבֶני9ָ ְוצֹאְנ9ָ /ְבָקְר9ָ ��ֵאַלי0 ְוָהִייָת ָקר<ב Fֶֹ=� ְבֶאֶר$ְוָיַ=ְב7ָ 7ֲַעמֹד

 

 . ד
 ריִנ יָרִמ                ...  "יתִר�טיְסת ִהֶמֱא " עוצמה שללֵאָרְ,ִי �ֵ�חיפר ואת שליחותו ובכ9 נוספה לנצח �'יוסG תיעד בציור הקיר את מכתב פרעה ח

 


