اكتشاف اثار مكان ميالد جليات واكتشاف
اسم جليات على اوعية فخارية 1صم 17
و1اي 4
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تكلمت سابقا في ملف
اكتشاف اثار مدينة شعرايم من زمن داود او خربة قيافا يثبت ما قاله الكتاب المقدس 1صم  17و1اي 4
والذي فيه وضحت اكتشاف مدينة كتابية من أيام داود تثبت صدق ما قاله الكتاب المقدس من 3000
سنة

The site's casemate walls are reminiscent of the type of urban planning
)found only in Judah and Transjordan. (Maayan Jaffe-Hoffman/Jns.org
هذا أعلن عنه في سبتمبر 2016
قال علماء االثار ان اثار هذه المدينة تعود الى  3000سنة أي من  1000سنة ق م من زمن داود وهي
لها عالقة بقصة داود من زمن داود وجليات وما بعده  1صم 2-1 :17
هي تقع بالقرب من المكان الذي أسمه الحديث خربة قيافا في وادي ايله بين سكو وعزيقة في وادي ايله
كما قال الكتاب المقدس
سفر صموئيل األول 17

 1: 17و جمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سوكوه التي ليهوذا و نزلوا بين سوكوه و
عزيقة في افس دميم
 2: 17و اجتمع شاول و رجال اسرائيل و نزلوا في وادي البطم و اصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين
 3: 17و كان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا و اسرائيل وقوفا على جبل من هناك و الوادي بينهم
هذا البحث استغرق  7سنين وعرض األدلة التي وجدها في متحف نيو بايبل الند في اورشليم
تم تحديد العمر عن طريق تحديد عمر االنية الفخارية ومعاصر الزيت وتم التأكد انها تعود ما بين القرن
 11ق م الى  10ق م
وبها بوابتين أحدهما تواجه فلسطين واألخرى تواجه اليهودية
ما أكد هذا أكثر انه وجد اوعية عليها كتابات يهودية قديمة وادلة على أنشطة يهودية وحياة حسب
العادات اليهودية وعظام الذبائح اليهودية للحيوانات الطاهرة مثل خراف وماعز وابقار .وأيضا اثار لألكل
مثل عظام اسماك طاهرة.
ولم يجدوا أي عظام ألي حيوانات غير طاهرة مثل الخنزير وغيره
وبالقرب منها وجد اثار للكنعانيين وكتابة كنعانية قديمة واوعية فلسطينية
وجود هذه القرية بهذا الشكل من هذا الزمن يؤكد الوصف الكتابي في صموئيل األول ويؤكد بداية قصة
داود وهذا يرد على المشككين الذين يدعون ان الكتاب المقدس أخطأ وبعضهم يصل لدرجة ان يدعي ان
داود ليس له وجود واألماكن التي تكلم عنها الكتاب المقدس من زمنه هي خطأ

وبها بوابتين حصينتين وهذا يطابق وصف شعاريم في
يشع 36 :15
 36: 15و شعرايم و عديتايم و الجديرة و جديروتايم اربع عشرة مدينة مع ضياعها
1صم  52 :17و1اي 31 :4
التي كانت ذات بوابتين وهذا معنى شعرايم أي بوابتين
بل هي تطل على المكان الذي صارع فيه داود جليات وادي االي
وبالفعل انها كانت في هذه الفترة تنتمي الى إسرائيل ألنه لم يوجد فيها أي عظام حيوانات غير طاهرة
وأيضا األدوات الفخارية يهودية
وأيضا اكتشاف ما يسمى  qeiyafa ostraconلوحة قيافا

وهو خمس سطور من اللغة اليهودية القديمة جدا
وتقول
Do not oppress, and serve God…despoiled him/her
The judge and the widow wept; he had the power
Over the resident alien and the child, he eliminated them together
The men and chiefs/officers have established a king
He marked 60 [?] servants among the communities/habitations/generation.
أيضا تم اكتشاف مركز قيادة بها وغالبا هو كان من عدة طوابق ومنه يرى كل الوادي
فكل هذا أكد وصفها الكتابي

ولكن اليوم اقدم اكتشاف اخر نشر يوم  26يوليه  2019في  Jerusalem Postعن
اكتشاف اثار مكان ميالد جليات في تنقيب في مناطق فلسطينية قديمة بل اكتشاف اسم جليات على اوعية
فخارية

https://www.jpost.com/Israel-News/Goliaths-birthplace-believed-to-beunearthed-below-ancient-Philistine-city-596766

وهذا االكتشاف المهم باختصار هو اكتشاف اعتبروه اهم من اكتشاف مدينة جليات الفلسطينية فاالكتشاف
في تل الصافي وجد اوعية فخارية من القرن العاشر ق م وتوضح وجود المدينة في القرن  11ق م من
زمن جليات.
بروفيسور ارين ماير  Prof. Aren Maeirمن جامعة بار اليان قسم االثار كان رئيس التنقيب

وتم اكتشاف أسماء على اوعية فخارية مثل اولوات  )alyt( alwtو والت  Wltورغم ان بها اختالف
بسيط عن اسم جليات  glytولكن هم متشابهين جدا مما يوضح انه قد يكون اختالف نطق فقط ويعتبره
العلماء دليل واضح على اسم جليات الكتابي
Tell es-Safi/Gath weblog and Bar-Ilan University; For the editio princeps
and an in-depth discussion of the inscription, see now: Maeir, A.M.,

Wimmer, S.J., Zukerman, A., and Demsky, A. (2008 (in press)). "An Iron
Age I/IIA Archaic Alphabetic Inscription from Tell es-Safi/Gath:
Paleography, Dating, and Historical-Cultural Significance". Bulletin of the
American Schools of Oriental Research.
 اوليات وهذا يتشابه اكثرUliat وفي نقش اخر وجد اسم
Vernet Pons, M. (2012). "The etymology of Goliath in the light of Carian
Wljat/Wliat: a new proposal". Kadmos, 51, 143–164.
وعلق على هذه االكتشافات بروفيسور ارين ان هذه ادلة جميلة على اسم جليات الذي يظهر في الكتاب
في قصة داود وجليات ودليل حرفي
Here we have very nice evidence [that] the name Goliath appearing in the
Bible in the context of the story of David and Goliath … is not some later
literary creation
"Tall tale of a Philistine: researchers unearth a Goliath cereal bowl". The
Sydney Morning Herald. Reuters.
ولهذا نشرت هارتز عن هذا الخبر انه ضخم لو كان صحيح

وشرحت ان العلماء يوضحوا ارتباط شديد بين ما اكتشف على االوعية الفخارية من اسم اوليات وبين اسم
جليات وفي مكان ميالده وفي الزمان من القرن  11ق م أي المكان صحيح والزمان صحيح
وهذا دليل اخر من االثار يضاف الى األدلة الضخمة التي تؤكد صحة ما قاله الكتاب تاريخيا وانه كتب في
زمن االحداث

والمجد هلل دائما

