Anput (Input) was the personification of the seventeenth nome of
Upper Egypt. Her name is merely the female version of the name of her
husband, Anubis ("t" is the feminine ending and Anubis was known as
Anpu or Inpu to the Egyptians) and she is not often referred to except
in relation to the seventeenth nome.
http://www.ancientegyptonline.co.uk/anput.html

Anubis is one of the most iconic gods of ancient Egypt. Anubis is the
Greek version of his name, the ancient Egyptians knew him as Anpu (or
Inpu). Anubis was an extremely ancient deity whose name appears in
the oldest mastabas of the Old Kingdom and the Pyramid Texts as a
guardian and protector of the dead. He was originally a god of the
underworld, but became associated specifically with the embalming
process and funeral rites. His name is from the same root as the word
for a royal child, "inpu". However, it is also closely related to the word
"inp" which means "to decay", and one versions of his name (Inp or
Anp) more closely resembles that word. As a result it is possible that his
name changed slightly once he was adopted as the son of the King,
Osiris. He was known as "Imy-ut" ("He Who is In the Place of
Embalming"), "nub-tA-djser" ("lord of the scared land").
http://www.ancientegyptonline.co.uk/anubis.html

Anputel An invocation angel named in The Greater Key of Solomon and the
name that a priest wears on his breast when entering the holy of holies. The name
is reputed to have the power of reviving the dead when properly pronounced.
When engraved on items of gold or brass it loosens every form of evil.
http://www.angelfire.com/journal/cathbodua/Angels/Aangels.html

אנוביס
נולד אנוביס לאוזיריס ונפטיס ,אם כי יש לציין כי קיימות כעוד
שלוש גרסאות שונות באשר לזהות הוריו של אנוביס .לאנוביס אף
הייתה אישה בשם אנפוט ) ,(Anputאשר למעשה הייתה התגלמותו
הנקבית.
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תפקידיו ומעמדו של אנוביס

קיימות שתי גרסאות לתפקידיו ולמעמדו של אנוביס.
• על פי הגרסה הראשונה ,הקדומה יותר ,אנוביס היה במקור
אל המוות ,שרצח את הנבאים .הוא היה אחראי על חניטת
המתים ועל הובלתם לאורך נהר הנילוס לשמיים.
• על פי הגרסה השנייה ,היה אחראי על אסיראין ,הנצר של אל
השמש
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קישורים חיצוניים
מדיה וקבצים בנושא אנוביס בוויקישיתוף

• "אנוביס  -התן שופט המתים" .מאת אברהם ארבל  -מתוך
טבע וארץ

אנוביס

אנוביס ) (Anubis, Anpuהוא אל במיתולוגיה המצרית שגופו גוף
אדם וראשו ראש תן או שגופו הוא גוף של תן .אנוביס קשור למוות,
ובמספר גרסאות הוא מופיע אף כאל המוות עצמו.
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משפחתו של אנוביס

אמו של אנוביס זוהתה כנפטיס .נפטיס ,המתוסכלת מחוסר
ההתענינות של סת בה ,התחפשה לאיזיס היותר מושכת ,אך לא
הצליחה למשוך את תשומת לבו של סת עקב נטיותיו המיניות.
אוזיריס חשב בטעות את נפטיס לאיזיס וקיים עימה יחסי מין ,וכך
1

 התורמים והרשיונות,מקורות הטקסט והתמונה
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 התורמים והרשיונות,מקורות הטקסט והתמונה
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[4] DuQuesne, Terence (2007), Anubis, Upwawet, and Other
Deities: Personal Worship and Oﬃcial Religion in Ancient
Egypt, p. 20

Hathor, Pharaoh Menkaura, and Anput

Anput is a goddess in ancient Egyptian religion. Her
name is also rendered Input, Inpewt and Yineput.[1] Her
name is written in hieroglyphs as inpwt.[2]
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Mythology

Anput is a female counterpart of the god Anubis.[3] She
is also a goddess of the seventeenth nome of Upper
Egypt.[4]
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