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   2020 © רמי ניר           שנות רעב  7-מגפה כמוה כ
        
      

  שנות רעב במצרים 7מתעדת באסואן אסטלה 
  

  
  

על  סהל  באי השוכנת חרטומיםכתב ב וגליפיתהיר כתובת היא אסטלת הרעב 
תקופת שלטונו של ת לומשוייכ הבמצרים העליונ אסואן לעיר מדרום נילוסה

המאה  מהשושלת השלישית ששלט במצרים במחצית הראשונה של ג'וסר  המלך
יוסף  כיום יש אף המזהים את דמותו עם דמותו ִאמחֹוֶתּפ עם יועצו לפנה"ס 27-ה

ע שנות רעב קשה החקוקה בסלע, מספרת על שב ,תובתהכ= (ויקיפדיה) =  המקראי
שנגרמו במצרים בגלל שבע שנים בהן היה מפלס הנילוס נמוך והוא לא יכל 

  ... ְוִנְׁשְקָעה ִּכיאֹור ִמְצָרִים) = 8= (עמוס ח' לשמש להצפת שטחים חקלאיים... 
  

לכלי כ "שבר"ק אופקו ה לעו היום במגפת וירוס הקורונה שוקעהעולם 
שנים אשר  7צרים תוך אותן שבר ההיסטורי שעבר על מקשה בדומה ל

החרטומים אשר תיעדו במסמך אם  מתועדות באסטלת הרעב ולאחריהן.
את לאיש כמו יוסף ו לשייך וך זה את הפרטים הרלוונטיים לא ידעאר

 םאו כפי שזו מתועדת בספר בראשית ,יםשעמדה למצר מקור הישועה
ורק החוקרים  סטלה זוכן מתועד בא ...ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ ) = 45= (בראשית מא'  השם

ִהים ) = 8-7= (בראשית מה'  מובן כי ,המומחים לא הצליחו לפענחו ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱא



  2

-ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה ְוַעָּתה לֹא
ִהים -י ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכלַוְיִׂשיֵמנִ  ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱא

לאותם כתעודה מדעת נמצא ... וודאי לא ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֵּביתֹו ּוֹמֵׁשל ְּבָכל
גם אם היו מקורבים ליוסף ומלאו אחר  ,שתיעדו את האסטלהחרטומים 
כתאריך יסוד  לפנס"ה 1949- שנת לתעד את  הם לא ידעו כמובן, הוראותיו.

  ...יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה-ַוָּיִביאּו ֶאת) =  28שית לז' = (בראלחיי נצח ישראל 
  

  
  

במקדש הקבר הצפוני בציור הקיר  7  ;15 ; 22 י:ספרמתיעוד ההאולם 
לפרעה  6שנת חופפת לכ לפנס"ה 1927-שנת  זמן אתמ IIשל חנום חותפ' 

- ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ַוִּיְׂשאּו ְבֵני) =  7-5= (בראשית מו' ד ועיתול Senusret IIחיפר -ח'
ָׁשַלח ַּפְרֹעה ָלֵׂשאת -ְנֵׁשיֶהם ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר-ַטָּפם ְוֶאת-ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת

ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו - ִמְקֵניֶהם ְוֶאת-ֹאתֹו ַוִּיְקחּו ֶאת
- ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ְּבֹנָתיו ּוְבנֹות ָּבָניו ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹו-ַיֲעֹקב ְוָכל  ִמְצָרְיָמה

לרעב הגדול אותו  IIוהלא שנה זו היא שנת  ...ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמה-- ַזְרעֹו
    ...עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב- ִּכי) =  11= (בראשית מה' תיעד יוסף 

  
ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ) =  10 = (בראשית יב'רעב כבד מתועד  ַאְבָרםגם בימיו של 

אולם לא התמשך אז  ...ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ- ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי
ובימי יוסף.  ת הרעבזה המתועד באסטל הושנים כמו 7 לרצף שלהרעב 

רק פעם רצף כזה אינו חוזר על עצמו ואכן התקיים כלומר, נכון להאמין כי 
על בהסתמך בין התעודות  וףלחפ נכוןלכן,  .וריה של מצריםהיסטבאחת 

החוקרים המומחים העלו את האפשרות כי אסטלת  ,עקרון זה ואמנם
  הרעב נכתבה כמסמך לתיעוד היסטורי בתקופת בית תלמי.

  
בימינו אלה כאשר עוצמת המגפה מתגברת לקראת ליל הסדר בו נוהגות 

ולהעלות את זכר יציאת לסעודה יחדיו משפחות עם ישראל להתכנס 
 , מצווים אנו לפעם הזאת להמנע מהתכנסותלפנס"ה 5191-שנת  = מצרים

פעמי - רגע היסטורי חד צוו שעה זה אינו אלאמרובת משתתפים. אולי 
לאל הגדול אשר  ולהודות כיחידיםהמזמן לנו את האפשרות להתגבר 

     :אותם ימי הרעב המתועדיםנו מאז יעשה את כל הנפלאות לאבות
  
  

  ְל ְיהָוה -ַוֲאִני ְתִפָּלִתי
ִהים --ֵעת ָרצֹון   ֱא

 ַחְסֶּד-ְּבָרב
 )14(תהילים סט' ... ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע
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  :ַּמְעָּגלהַ  ֶאְצָּבעֹותלהלן פיענוח מדידת 
  

               NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  ָׁשריָ ֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא: 
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2והלא: 
     ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90והלא: 

  
 

 
  
  
  

   ַׂשרעֲ - ְּתֵרישל גזרת  11- הַ ֵחֶלק לַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר-ַעְׁשֵּתישל גזרת  12-הַ ֵחֶלק הַ =  1/132] = 1/12-1/11= [ ַאַחת ְלַאַחת - וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר-ַּמְעָּגל ְּתֵריבַ ּו
  ֶאְצָּבע.   = 132πr2/ ֶקֶׁשתואכן 

  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126יֶקף משושה חסום = הֵ ואכן  ֶאְצָּבעֹות 132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגלבתרבוע כך, ו
  ֶאְצָּבעֹות.= במשושה ּבְ  π = 3  =126/42 = רטֶ ֹוּקיֶקף לַ הֵ ואכן אמת, היחס בין 

  ֶאְצָּבעֹות.  22ַאָּמה =  ולכן,  ֶאְצָּבעֹות       132ט = ּו= ח ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ּמֹותַא  6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

  .ַּבַּמְעָּגל=  π=  132/42 22/7 =ואכן נודע כי: 
 

  ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ר ַמְעַּגלֵמיָׁשִרים ָיׁשָ 
 לבניין המקדש               

  

  
  
 


