علم االثار يثبت صحة الكتاب في
مذبح يربعام في دان واوفير 1مل 9
و12
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تكلم الكتاب المقدس عن يربعام المذابح التي كانوا يذبحون عليها للعجل الذهبي
سفر الملوك األول 12
اآلن تَْرجعُ ا ْل َم ْملَ َك ُة إِلَى َب ْي ِت َد ُاوَد.
َ 26وقَ َ
ام ِفي َق ْل ِب ِهَ « :
ال َي ُرْب َع ُ
ب ِفي أُور َ ِ
ب ه َذا َّ
ص ِع َد ه َذا َّ
الش ْع ِب إِلَى
الر ِّ
ب لِ ُيقَِّرُبوا َذ َب ِائ َح ِفي َب ْي ِت َّ
يمَ ،ي ْر ْ
جع َق ْل ُ
الش ْع ُ
 27إِ ْن َ
ُ
شل َ
س ِّي ِد ِهم ،إِلَى رح ْبع ِ ِ
ِ
ِ ِ
ام َملِ ِك َي ُهوَذا».
َ ْ
ام َملك َي ُهوَذا َوَي ْقتُلُونيَ ،وَي ْرج ُعوا إلَى َر ُح ْب َع َ
َُ ََ
َن تَصع ُدوا إِلَى أُور َ ِ
ِ
يمُ .ه َوَذا
ش َار ا ْل َملِ ُك َو َع ِم َل ِع ْجلَ ْي َذ َه ٍبَ ،وقَ َ
استَ َ
 28فَ ْ
ير َعلَ ْي ُك ْم أ ْ ْ َ
ُ
ال لَ ُه ْمَ « :كث ٌ
شل َ

وك ِم ْن أَر ِ ِ
ِ
ص َر».
َص َع ُد َ
س َرِائي ُل الَِّذ َ
ضم ْ
ين أ ْ
آل َهتُ َك َيا إِ ْ
ْ
ضع و ِ
ان.
يلَ ،و َج َع َل َ
اح ًدا ِفي َب ْي ِت إِ َ
اآلخ َر ِفي َد َ
َ 29و َو َ َ َ
تم اكتشاف بعضها في تل دان
فيربعام بنى مذبحين واحد في بيت ايل وواحد في دان.

وبالفعل أحد المرتفعات وبها مبنى ملكي واضح انه أحد األماكن لمذابح المرتفعات.
والتماثيل واالنصبة اختفت من زمن بعيد ولكن الذي بقي القاعدة والمذبح في تل دان

وأيضا اكتشف بجوارها قطع عظام من حيوانات محروقة تم تقديمها كمحرقات.

فكالعادة علم االثار يؤكد صدق ما قاله الكتاب المقدس عن مذابح يربعام بدقة النه كتب في زمن
االحداث

ذهب اوفير
اكتشاف لوحة من القرن الثامن ق م تتكلم عن ذهب اوفير تؤكد ما قاله الكتاب المقدس

Maisler, B., Two Hebrew Ostraca from Tell Qasîle, Journal of Near
Eastern Studies, Vol. 10, No. 4 (Oct., 1951), p. 265
وتقول

"gold of Ophir to/for Beth-Horon [...] 30 shekels"
Kitchen, Kenneth A.; Handy, Lowell K. (ed.), The Age of Solomon:

Scholarship at the Turn of the Millennium, BRILL 1997, p. 144
وهذا يؤكد صدق ما قاله الكتاب المقدس عن وجود مكان باسم اوفير به ذهب كثير حتى لو كان
هذا المكان اختفى مع التاريخ وحاليا عليه خالف على مكانه بدقة

والمجد هلل دائما

