240 – Hicsos
Por incrível que pareça, até hoje não se sabe como os Hicsos dominaram o antigo
Egito.
Os egípcios os chamavam de “asiáticos”, que é o mesmo que Hicsos. Ninguém
sabe exatamente de onde eles vieram, mas se presume que eram um povo semítico e que
falavam uma língua semelhante à dos cananitas. Era provavelmente uma tribo Amorita
que conquistou a Babilônia e forneceu a dinastia de Hamurabi.
Quem escreveu sobre os Hicsos, foram os historiadores judeu Josefo e o egípcio
Manetho.
José da Bíblia viveu no período dos reis Hicsos, no Egito, que vai de 1720 a.C. a
1570 a.C., conforme “O novo dicionário da Bíblia”.
Os Hicsos introduziram o cavalo, o carro de combate e o arco composto de vários
materiais, bem como a espada curva em forma de uma foice, que se tornaram
equipamentos militares obrigatórios dos egípcios.
Os Hicsos governaram o Egito no período de 100 anos (1648 a.C. a 1548 a.C.) e
deram origem a 15ª Dinastia, chamada dinastia dos reis pastores. Criaram, no delta do rio
Nilo, a sua capital chamada Avaris. Note as diferenças de datas existentes do domínio dos
Hicsos no Egito.
Se os Hicsos dominaram todo o Egito é outra questão insolúvel. Como se sabe,
havia o baixo Egito e o alto Egito, cuja capital era Tebas, e lá ficava o rei. No baixo Egito
ficava o faraó. Existe uma história, na maçonaria, que José mandou dois de seus irmãos
a Tebas onde subornaram um sacerdote e tentaram obter a palavra sagrada que transforma
o faraó em rei. Não obtiveram e acabaram matando o rei. Depois disso, os três foram
embalsamados vivos e já vi uma foto de três múmias com bocas abertas que talvez sejam
a confirmação da teoria maçônica.
Os Hicsos adoravam os deuses Baal e Anat, mas no Egito passaram a adorar o
deus egípcio Seth. O motivo porque passaram a adorar o deus Set, até hoje, é
desconhecido. Contudo, é interessante saber que, mesmo depois de os Hicsos saírem do
Egito, o faraó Ramsés (1279-1213 a.C.) atacou os Hititas com 20.000 carros de combate
e tinha uma divisão do exército chamada Seth na batalha de Kadesh, lembrando os Hicsos.

Depois que os Hicsos foram expulsos do Egito, todos os monumentos e
documentos foram destruídos, o que torna mais difícil ainda saber mais sobre os Hicsos.
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