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ההמנון של המלך פרעה אחנאטון על השמש :  והם מתים  -   תשקע   ,   והם חיים  -      תזרח

" שפירושו ילד, או "זה שנולד ל". הרבה פעמים, בעיקר אצלמסס"השם משה הוא שם מצרי למהדרין - "
? הבןמסס. מה משמעות השם רעמססבני חצר המלוכה, הוא בא בצירוף שם של אלוהות. למשל, השם רע

של האל רע, או זה שנולד לאל רע, אל השמש רע ... לכן העובדה שקוראים לו כך, בשם הזה, מעידה על
" מתועתק לא באותמססהקשר התרבותי המצרי של משה בילדותו. חוקרים העירו כי העובדה שהשם "

 - מראה לנו שיש מסורת קדומה לגביו. החילוף של האות סמ"ךמסססמ"ך, אלא באות שי"ן - משה ולא 
 השני אחרימססהמצרית בשי"ן הוא דבר שמוכר לנו, לדוגמה, מחוזה השלום שנכרת בין החיתים לבין רע

 - רמשישה ... הילד הזה, יש לומססקרב קדש המפורסם. בחוזה הזה ישנו התעתיק החיתי של השם רע
שם מצרי טוב מאוד, שם מצרי שנמסר לפי חוקי התעתיק וההגייה הפונטיים הקדומים."

ואילך   25  '   ציטוטים עמ  -   מסס והדת המונותיאיסטית 

שבמקרה של משה יש דומה. המיוחסת - והבדויה, כלל המשפחה שבמציאות היא העלובה "בדרך
נתחייבה להפכו ליהודי." שהאגדה - כנראה מיוחס - הוא מצרי     משה ... לפנינו דבר מה אחר

האפשרות של המשך הקיום אחרי; לעומת זאת הדת היהודית הקדומה ויתרה לחלוטין על האלמוות"
 ."בשום מקום, המוות איננה מוזכרת מעולם

"הוא לא סגד לשמש כאובייקט חומרי אלא כסמל לישות אלוהית, שהאנרגיה שלה מתגלה בקרניה."

 אם משה היה מצרי ואם העביר ליהודים את דתו שלו, הייתה"נעז אפוא להסיק את המסקנה הבאה:
זו דתו של איחנאתון, דת אתון."

, כי אז לא היה יהודי אלא מצרי,מצוות המילה"אם משה נתן ליהודים לא רק דת חדשה אלא גם את 
,דת אתוןודת משה הייתה ככל הנראה מצרית, אולם בשל הניגוד בינה לבין הדת העממית הייתה זו 
אשר גם הדת היהודית המאוחרת יותר עולה עמה בקנה אחד בכמה נקודות ראויות לציון."
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ם היהודים  ל אחר, שנבדל אך במעט מןנטש את דת אתון שהובאה אליו על ידי משה"עם  ופנה לעבוד אל
הבעלים של עמי הסביבה."

 ... על אף כל העיבודים שהטקסט המקראי עבר, ניתן על פי אדוארד"יהוה היה, ללא ספק, אל געש
מון איום וצמא דם המסתובב בלילות ונרתע מאורמייר לשחזר את אופיו המקורי של האל:  הוא היה דל

יום."

מון נבדל מן האל האוניברסלי, אתון,"משה המצרי שלנו נבדל ממשה המדייני אולי לא פחות מש הדל
לים." יהוה השוכן בהר האל

 תגלית שיש לה השפעה מכרעת על בעייתנו. הוא מצא אצל הנביאארנסט זלין חשף 1922"בשנת 
) סימנים, שלא ניתן לטעות בהם, של מסורת שתוכנה הוא8הושע (המחצית השנייה של המאה ה-

באותה שעה התנער העם מןשמשה, מייסד הדת, מת מוות אלים במרד של עמו הסורר וקשה העורף. 
 מסורת זו איננה מוגבלת להושע, היא חוזרת אצל רוב הנביאים האחרונים, ולפי זלין, אףהדת שייסד.

הייתה לבסיס כל הציפיות המשיחיות המאוחרות יותר."

 ... ההנחה שלנו לגבימוצאם של הלוויים"אחת התעלומות הגדולות ביותר בקדמוניות היהודים היא 
האיש משה מציעה הסבר לכך. אין זה מתקבל על הדעת שאדון נכבד כמו המצרי משה יצא אל העם

אלה היו. מן הסתם, הביא עמו את פמלייתו, את מקורביו, את סופריו, את משרתיו. ליוויהזר לו ללא 
 דומה שטענת המסורת כי משה היה לוי אינה אלא עיוות שקוף של העובדות:הלוויים המקוריים.

רק פתרון זה נתמך על ידי העובדה שהוזכרה כבר במאמרי הקודם, שהלוויים היו אנשיו של משה.
 יש לשער כי רבים מאנשי משה אלה ניצלו מןאצל הלוויים מופיעים עוד שמות מצריים גם אחר כך.

אךהאסון שפקד אותו ואת הדת שייסד. בדורות הבאים הם התרבו, התמזגו עם העם שחיו בקרבו, 
כרו נשארו נאמנים לאדונם,  בעת האיחוד עם מאמיני יהוהוטיפחו את מסורת תורותיו. שימרו את זי

הם היוו מיעוט רב־השפעה שעלה על האחרים מבחינה תרבותית."

... דת אוניברסלית המקיפה את כל בני האדם"... הדת החדשה יכלה להיעשות 
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שהוקנתה לה בעת המעבר אלהושב כך על כנו מאפיין של דת אתון הישנה, בוטלה ההצטמצמות 
נושאה החדש, אל העם היהודי."

"רושם מתמיה עוד יותר עושה הרעיון שאל מסוים "בוחר" לו פתאום עם ומצהיר עליו כעל עמו ועל
עצמו כאלוהיו. נדמה לי שזה המקרה היחיד מסוגו בתולדות הדתות האנושיות. בדרך כלל שייכים

ם;האל והעם זה לזה ללא הפרד, הם מהווים אחדות מבראשית  אמנם מפעם לפעם שומעים על כך שעם
ל בוחר לו עם אחר. אולי ניטיב להבין את התהליך החד- ץ לו אל אחר, אך לעולם אין שומעים שאל מאמל

ם היהודים.  משה השפיל עצמו וירד אל היהודים, עשהפעמי הזה אם ניזכר ביחסים בין משה לבין עם
 הם היו "העם הנבחר" שלו.";אותם לעמו

שני טיפולים"אולם הטקסט, כפי שהוא מונח לפנינו היום, מספר לנו לא מעט על תהפוכות גורלו. 
 מצד אחד השתלטו עליו עיבודים שברוח כוונתם הנסתרת,מנוגדים זה לזה הותירו בו את עקבותיהם.

 ומצד שני שררה לגביו אדיקות זהירה ומטפחת,עד כי היה להיפוכו  סילפוהו, השחיתוהו והרחיבוהו
ר הכול כמות שנמצא בו, ואחת היא אם הדברים מתיישבים או סותרים זה את זה. וכך שביקשה לשמל

נוצרו כמעט בכל החלקים פערים בולטים, חזרות מטרידות וסתירות ממשיות, סימנים המגלים
עיוות של טקסט דומה לרצח. הקושי איננו בביצוע המעשה אלא דברים שלא התכוונו לגלותם.

."במחיקת עקבותיו

"בהשפעתם של כוהני אל השמש באון (הליופוליס), שזכתה אולי לחיזוק ולדרבון מאסיה, עולה
הרעיון של אל אוניברסלי, אתון, שההגבלה לארץ אחת ולעם אחד שוב איננה חלה עליו. אמנחותפ

ים - של החיים אחרי המוות.הרביעי  בתחושה מפליאה דוחה את האשליה היקרה כל כך למצרי
המקדימה תובנות מדעיות מאוחרות יותר, הוא מזהה באנרגיה של קרינת השמש את מקור כל החיים

עלי אדמות וסוגד לה כסמל עוצמתו של אלוהיו."

ה "כבר ציינתי שהעובדה המרכזית של התפתחות הדת היהודית הייתה שהאל הלך ואיבד יתהוה

י  ,והלך ודמה יותר ויותר לאלוהי משה הקדום במשך השנים את מאפייניו שלו עצמו ."יתתי
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Moses and Akhenaten
one and the same person
by Ahmed Osman

הסבר אלטרנטיבי, שמתבסס על פרשנות
של ההיסטוריה המקראית והמצרית,

ם  משה ואחנתון היו אותו אדם: מציע כי

ייה  יו =יוסף 

                   / I \                   

איי =אפרים  Tiye = תיה Anen = מנשה

I

אחניתי = מסס  =איחנאתון
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