יּוח ֶדת ְּב ִמינָ הֵ .הם ֶה ֱא ִמינּו
יתה ְמ ֶ
ָד ָתם ֶשל ַה ִמ ְצ ִרים ָּב ֵעת ָה ַע ִת ָיקה ָהיְ ָ
ְּב ֵא ִלים ַר ִּבים ,וַ ֲא ִפילּו ַמ ְלּכָ ם נֶ ֱח ַשב ְל ֵאל ְּב ַחיָ יו וְ גַ ם ְל ַא ַחר מֹותֹו
עמוד
מספר
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ִמ

ְּב ָמה ֶה ֱא ִמינ ּו ַה ִמצְ ִרים
לִ פְ נֵי ַּכ ֲח ֵמ ֶשת ֲאלָ פִ ים ָשנָה

צְ ַר יִ ם ָה עתיקה הייתה
יס ִט ית,
ית ִא ְ
בר ה ּפ וֹ לִ ֵ
ֶח ָ
כלומר ֶח ָברה שבה אנשים
מאמינים ְּב ֵא לים רבּ ים.
ברה
ברה כזאת היא ֶח ָ
ֵמ ֶעצם ִטבעה ֶח ָ
סוֹ ְב לנית מאוד ִמ בּ חינה דתיתִ ,מ ּפ נֵ י
שכּ ולם מאמינים ְּב ֵא לים רבּ ים ,וכל
אחד יכול להאמין ָּב ֵאלים שהוא בוחר.
השנים ָחל ּו שינויים רבּ ים ִּב ְתח ּום
ִעם ָ
הד ִתיִ ים צמחו
הדת ְּב ִמצְ ַריִ ם .הרעיונות ָ
תפתחו וְ נוֹ ְספ ּו רעיונות חדשים ,וּלעיתים
ִוה ּ ַ
המצְ ִרים לְ ֵאלים זָ ריםִ .עם זאת,
אף ָסגְ ד ּו ִ
שתנ ּו
כמה יְ סוֹ דות ַּב ַמחשבה הדתית לא ִה ַ
הה ְיסטוֹ ְריָ ה הארוכה של ִמצְ ַריִ ם
אורך ִ
לְ ֶ
האל
הה ְיסטוֹ ְריָ ה ֵ
שחר ִ
ָהעתיקה .לדוגמהִ ,מ ַ
השמש.
רכזי ְּב ִמצְ ַריִ ם היה ֵאל ֶ
המ ָּ
ֶ
האמ ּונה
ברא העולם על פי ֱ
איך נִ ָ
אש ִיתית,
המ צְ ִר ית? גִ בעה ַק ָמ ִא ית ְּ(ב ֵר ִ
ִ
ִראשונה) עלתה מתוך ַמים ַק ְדמוֹ נִ יִ ים
והשמש זרח עלֶ יה ַּב ּפעם
ֶ
ֵואין־סוֹ פִ יִ ים,
הראשונה .סיפור ַהבּ ריאה הזה ְמ ַש ֵקף
ֶא ת ַה מציא ּו ת ְּב ִמ צְ ַר יִ םֵ :ע מק הנִ יל ּו ס
ה ּוצף ִמ ֵדי שנה ,וההצפות ֵהביאו איתן
המים האלֶ ה
ַמים רבּ ים וְ כֵ ִהים ִמ ַס ַחףַ .
אשי הגְ ָבעוֹ ת היו
ִהפְ ר ּו ֶאת האדמהָ .ר ֵ
המים וְ נֶ חשְׂ פ ּו
שבצְ ְּבצ ּו ִמתוך ַ
הראשונים ִּ
השמש נָ בט
השמשִּ .בזכ ּות אור ֶ
לְ אור ֶ
היְ ב ּול ִואפשר לִ בנֵ י האדם ּולְ ַבעלֵ י החיים
המיתוֹ לוֹ גִ יִ ים
הכ ָתבים ִ
לִ חיות .על פי ְּ

י־חן
לֹומ ֵ
ּכָ ְת ָבהָ :ר ֵח ִלי ָש ִ

ממים
ּכוהן ַאמֹון .גִ בעה ַק ָמ ִאית עלתה ַ
סּומֹוסה' ֵ
ֶ
המתים של ֶחנְ
'ספר ֵ
בריאת העולם מתוך ֵ
והשמש זרחה עלֶ יה ַּבּפעם הראשונה
ין־סֹופיִ יםֶ ,
ִ
ַק ְדמֹונִ יִ ים ֵוא

השמש ,ברא
ָהעתיקים ביותרָ ,את ּוםֵ ,אל ֶ
הק ַמ ִאיִ ים
המים ָ
ֶאת עצמו בתוך הנ ּון — ַ
(הראשונים)ָ .את ּום בלע ֶאת זַ רעוֹ ֶשלו
ָוהרה ֶאת זוג התאומים הראשון :ש ּוֵ ,אל
שבאוויר.
האווירֶ ,ותפְ נ ּותֵ ,אלַ ת הלַ ח ּות ָּ
ש ּו ֶותפְ נ ּות הולידו ֶאת גֶ בּ ֵ ,אל האדמה,
הש ַמיםּ ,ושניהם הולידו
ֶואת נ ּותֵ ,אלַ ת ָ
ֶאת אוֹ זִ ִיריסֶ ,את ִאיזִ יסֶ ,את ֵסת ֶואת
נֶ פְ ִתיס .אוֹ זִ ִיריס ִואיזִ יס הולידו ֶאת הוֹ רוּס.
המצְ ִרית,
סורת ִ
המ ֶ
כל זה התרחש ,על פי ָ
המצְ ִרי — י ּונוֹ .
ָּבעיר ֶהלְ יוֹ ּפוֹ לִ יס ,ו ִּבשמה ִ
ַּב ָמ קום הזה נִ ברא הכולָ :ש ם עלתה
ושם נִ ְב ְראה ,הולידה
המים ָ
הגִ בעה ִמן ַ

המצְ ִרים
האלים הראשונהִ .
ונולדה ִמשפחת ֵ
'התשיעייה של ֶהלְ יוֹ ּפוֹ לִ יס'.
ִּכינ ּו אותה ְ
האל אוֹ זִ ִיריס היה לְ ֶמלך ִמצְ ַריִ ם ,אך
ֵ
אחיו ֵסת רצה לָ ֶרשת ֶאת ְמקוֹ מוֹ ולכן
ָרצח אותוֶ .אלָ א ֶשתכניוֹ ָתיו של ֵסת לא
הפוֹ ַעלִ ,משום שהוֹ רוּסְּ ,בנם של
יָ צאו ֶאל ּ
אוֹ זִ ִיריס ִואיזִ יס ,ירש ֶאת אביו והוא היה
למלך ִמצְ ַריִ ם .על ֵּכן כל ַמלכֵ י ִמצְ ַריִ ם
ֶ
האל הוֹ ר ּוסֵ ,אל ִּב ְדמ ּות ַּבז,
ְמזוֹ ִהים ִעם ֵ
המת של
האל אוֹ זִ ִיריסַ ,מלכּ ּה ֵ
ִואיל ּו ֵ
המתים.
ִמצְ ַריִ ם ,הפך לְ ֶמלך עולם ֵ
המתים ָמקום של ָּכבוד ְּב ִמצְ ַריִ ם
לְ עולם ֵ
המוֶ ות
אחר ָ
הקי ּום שלְ ַ
ָהעתיקה .רעיון ִ

הקיוּם הזה ִאפיֵ ין
והרצון להבטיח ֶאת ִ
המ צְ ִר ית עוד ִמ תקופות
בר ה ִ
הח ָ
ֶא ת ֶ
ה־ה ְיסטוֹ ִריוֹ תִּ .בקברים עתיקים מאוד
ּ ְפ ֵר ִ
ְּב ִמצְ ַריִ ם נִ ְמצְ או ֵמתים שהוּנְ ח ּו ִּבתנוחת
עו ָּּברּ ,ו ְסביבם ציוד קבורה רבְּ .ככל
ההיוָ ולְ דוּת
ראה ,הם ְמ ִעידים על רעיון ִ
הנִ ֶ
המוֶ ות .הרעיונות האלֶ ה
אחרי ָ
ֵ
חדש
ֵמ ָ
החנִ יטה שנִ יצָ נָ יו
עומדים ִּב ְב ִסיסוֹ של ִמ ַנהג ֲ
ה־ה ְיסטוֹ ִרית ,אך
הפ ֵר ִ
נִ ראו כבר ַּבתקופה ּ ְ
האלף השני לִ פנֵ י
ִהגיע לְ שִׂ יאוֹ ְּבסוף ֶ
לשמר ֶאת הגוף הפִ יזִ י
ֵ
ַהספירה .הניסיון
ְמלַ ֵמד על החשיבוּת שיִ ֲיחס ּו ַה ִמצְ ִרים לַ גוף
המוֶ ות,
אחרי ָ
חדש ֵ
ההיוָ ולְ דוּת ֵמ ָ
ְּב ַתהליך ִ
המתים .שימור הגוף
וְ לַ קיוּם הנָ אוֹ ת ְּבעולם ֵ
בתוספת ְט ָק ִסים ו ַּמגְ יָ ה (הפעלת כוחות על־
ֶ
התפקוּד שלו
טבעיים) ִהבטיח ֶאת ֶה ְמ ֵשך ִ
המוֶ ות .אוֹ זִ ִיריס ָמלך על עולם
אחרי ָ
גם ֵ
והמתים ְּב ִמצְ ַריִ ם ָש ֲאפ ּו להצליח
המתיםֵ ,
ֵ
המתים וּלהיכנס לְ ַממלַ כתו .כדי
ְּב ִמשפט ֵ
המתים
להבטיח ֶאת ַדרכּ וֹ של המת ְּבעולם ֵ
לעטר ֶאת
ֵ
קפידו ַה ִמצְ ִרים ככל יְ כוֹ לְ ָתם
ִה ּ
לקיֵ ים
הקברים וּלהניח בהם ְמנָ חוֹ ת רבּ ותַ ,
העליונה ושל ִמ ְצ ַריִ ם התחתונה .מולו
נוׂשא ֶאת הּכֶ תר של ִמ ְצ ַריִ ם ֶ
הּבזֵ ,
האל הֹורּוסַּ ,בעל ראש ַ
ֵ
ְט ָקסים ְמדוּקדקים לַ ֵמת ,לכתוב על קירות
המלָ כים ֶש ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
חֹור ְמ ֶחּב ְּב ֵעמק ְ
חֹור ְמ ֶחּב .ציור קיר ִמ ִקברו של המלך ֶ
עומד המלך ֶ
הקברים או בארונות הקבורה ְּכתבים שלִ יו ּו
המלך על ַממלָ כה
המאו ֶּחדת איחוד ִמצְ ַריִ ם חלש ֶ
ֶאת ֵ
המצְ ִרית ְ
המת ,או לִ כתוב על ּ ַפ ּ ִפירוּסים שהוּנְ חו ְּב ַתהליך ִּכינוּן הממלכה ִ
הא ֶשד הראשון
שהשְׂ ָת ְר ָעה ִמן ֶ
האלף הרביעי לִ פנֵ י ַהספירה ,לִ פנֵ י ענקית ִ
המת ַּב ֲח ַדר הקבורה.
ְּב ִק ְר ַבת ֵ
ְּבסוֹ ף ֶ
המלך החי ִעם הוֹ ר ּוס קש ּור ַּכ ֲחמשת אלָ פים שנהְּ .בסופו של תהליך של נְ הר הנִ ילוּס ַּב ָדרום ועד לַ ֶדלְ ָתה של
זִ יה ּוי ֶ
המצְ ִרי ּ ָפרשׂ ֶאת
המלך ִ
הנִ ילוּס ַּבצָ פוןֶ .
האלים ,והוא עצמוֹ
ֲחסוּתוֹ על פולחן כל ֵ
נֶ חשב ֵאל והיה מוּשָׂ א פולחן ְּבכל ֶאחד
האלים הרבּ ים.
ִמ ִמ ְק ְד ֵשי ֵ
ִאם ֵּכןְּ ,ברֹאש ַממלֶ כת ִמ ְצ ַריִ ם הגדולה
לך־אלֵ .מאז ועד סוף יָ ֶמיה של
ָשלט ֶמ ֵ
ַממלֶ כת ִמ ְצ ַריִ ם הפרעונית היה המלך
רכזי ָוחשובִּ .ב ֵימי ַחיָ יו הוא היה
ֵאל ֶמ ָּ
ואחרי מותו —
ֵ
האל הוֹ רוּס
ְמזוֹ ֶהה ִעם ֵ
השמש וגם
ִעם ֵאל ֶ
ִעם אוֹ זִ ִיריס .לִ כבוד
המתים נִ בנו
המלָ כים ֵ
ְ
ּ ִפ ָיר ִמ ידוֹ תִ ,מ ְק ְד ֵש י
ֶשמש ּוקברים עצ ּו ֵמי
עמוד
ְמ ַמ ד י ם ו ֲע ִת י ֵר י
יחסּו לו
לשמר ֶאת הגוף ְמלַ ֵמד על החשיבּות שיִ ֲ
ֵ
ּכוהן ַאמֹון ִמ ֶת ַּבי .הניסיון
ֲהכָ נה ִלקבורה של ֵ
מספר
אוצרות.
ָ
המתים
המוֶ ות וְ לַ קיּום הנָ אֹות ְּבעולם ֵ
אחרי ָ
חדש ֵ
ההיוָ ולְ דּות ֵמ ָ
ַה ִמ ְצ ִרים ְּב ַתהליך ִ
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