هل يشوع اخرب عاي تماما ام لم
يخربها ؟ يشوع  8نحميا 23 :7
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الشبهة

38
ااي َو َج َََ َهاا تَابَ أ ََب َاخيَا َخ َراباا َلَا
َ َي ُ
َح َار َ
جاء في يشوع  38 : 8أن عاي أُخربت تماماا » َوأ ْ
شاوعُ َع َ

ه َذا ا ْل َي ْوَم.« .
23
ون.«.
اي َم َئ ٌة َوثَبَ ث ٌة َو َع ْ
ولكن جاء في نحميا َ » 23 : 7ر َجا ُل َب ْي َت َ َ
ش ُر َ
يل َ
وع َ

وهذا يَني أن مخينة عاي كانت مأهولة ،وهذا تناقض.

الرخ

مَخص الرخ هو ان عاي بالفَل اخربت تماما وبَخ ذلك بفتره اعيخ بناءها واصبحت مسكونة مره
اخري فالفرَ بين يشوع ونحميا  059سنة تقريبا لن تبقي فيها المخينة خربة طول هذا الزمان بل
سيَاخ بناءها
ولَتوضيح اكثر
اوال تاريخيا
سفر يشوع :8
 38وأحرَ يشوع عاي وجََها تب أبخيا خرابا ل هذا اليوم
هذا الكبم كتبه يشوع في اخر حياته كما قال في سفره
سفر يشوع 32
 32وكتب يشوع هذا الكبم في سفر شريَة اهلل .وأخذ حج ار كبي ار ونصبه هناك تحت البَوطة التي
عنخ مقخس الرب
فالفرَ بين حرَ عاي وبين وقت كتابة ذلك هو تقريبا  35سنه ولهذا كتب يشوع الي هذا اليوم
وهذا تقريبا سنة  َ 0299م
فَاي بَخ زمن يشوع بفترة بنية مره اخري ثم تم تخريبها عخة مرات

سفر نحميا 7
 23رجال بيت يل وعاي مئة وثبثة وعشرون
وهذا في الزمن بَخ الرجوع من السبي وهو تقريبا  َ 225م فهو بَخ كتابة سفر يشوع تقريبا ب
 059سنه كانت بنيت فيه عاي مره اخري وحوربت وسبي شَبها ورجع شَبها من السبي
ولكن هل بالفَل حرَ عاي حقيقة تاريخية
هي مكانها حاليا في منطقه التل كما اكخ كل من شارلز ويَسون خبير االثار وويَيام فوكسويل
وغيرهم الكثير من باحثي االثار واالثار تثبت انها هخمت تقريبا  َ 0299م ثم بنيت مره اخري في
الَصر الحخيخي وتقريبا  َ 0999م فهي بقية  299سنه خربه
وهذا من التاريخ وايضا يخبرنا الكتاب المقخس
فمثب اشَياء النبي يتكَم عنها انها مخينه بنيت واستقرت
سفر اشَياء 38 :09
 38قخ جاء ل عياث .عبر بمجرون .وضع في مخماش أمتَته
وايضا
سفر عز ار 38 :3

َ
اي َم َئتَ َ
ون
ان َوثَبَ ثَ ٌة َو َع ْ
ش ُر َ
َر َجا ُل َب ْيت َي َل َو َع َ
وايضا يتكَم ارميا بروح النبوه عن خرابها مره ثانيه
سفر رميا 2 :20
َ
ْن
س ٍ
وح .ا ْن ُخ ْب َن َو َ
َوْل َولَي َيا َح ْ
ط ِّوف َ
ش ُب ُ
اي قَ ْخ َخ َرَب ْت .اُ ْ
ص ُر ْخ َن َيا َب َنات َرب َة .تََنط ْق َن َب ُم ُ
ون ألَن َع َ
َب ْي َن ا ْل ُج ْخ َر َ
اؤهُ َمَا.
سُ
ان ،ألَن َمََ َك ُه ْم َيذ َ
ْه ُ
ب َلَ الس ْب َي ُه َو َو َك َه َنتُ ُه َوُر َؤ َ
اذا فهذا يؤكخ ان تَبير ان عاي خربه الي هذا اليوم هو من يشوع نفسه زمن تخوينه لَسفر و
عاي بنية مره اخري

وابحاث عَم االثار اثبتت ان عاي بنيت تقريبا من سنة  َ 2999م تقريبا وخربت سنة َ 0299
م ثم اعيخ اعمارها بَخ ذلك بَخة قرون
وبالفَل اكتشف اثار مخينة عاي القخيمة سنة  0038في منطقة مَروفة حاليا باسم التل ( الذي
هو  3كم جنوب شرَ قرية بيتين ) بواسطة جون جارستانج من الناحية الجنوبية وجخ اثار من
الَصر البرونزي وتقريبا  َ 0299م وجخ اثار حرَ وهخم
واالكتشافات التالية بخات سنة  0022الي  0025بخاسطة جوخيث ماركيت  .وبَخه سمة 0022
وجخوا اثار تؤكخ ذلك التاريخ وهذا نشر سنة  0020واستمرت االبحاث حتي  0079بواسطة
المخرسة االمريكية البحاث االثار.

والخبصه ان المخينة بنيت تقريبا  َ 2999م وكان بها مباني كبيره حتي خربت سنة  َ 0299م
( يقال انها خرب مره ايضا سنة  َ 3299م وهذا يختَف عن زمن يشوع ) واعيخ بناؤها مره ثانية
بَخ ذلك بَخة قرون.

وصورت بَض اثار المخينة القخيمة

The hill of ruins (tell) of Ai, Chirbet et-Tell,

وصورة اخري لها

وهي الجزء االوسط يمين
ويطََ عَيها االن ايضا خربة المقاطير
Khirbet el-Maqatir
وهي ميل جنوب المنطقة االولي المنهخمة
وبَض صور لَمنطقة

وصورة لمعبد قديم متهدم من هذا الزمان ( من زمن يشوع )

وايضا اكتشفوا عام  0007بَض الَمبت التي يَوخ تاريخها الي  َ 3099م وخفنت تقريبا 0299
َ م وخفنت وهذا بواسطة باحثة االثار لي از كيَي

Dr. Bryant Wood and Lisa Kelly show a
2,100-year-old silver coin Kelly

وايضا اكتشفوا عمبت من زمن هيروخس

وهخم مخينة عاي كان بحرَ النار والرجم
سفر يشوع 8
 38 :8و احرَ يشوع عاي و جََها تب ابخيا خرابا ال هذا اليوم
قيل انها انهخمت بسبب زلزال ولكن هذا ال يفسر اثار الحروَ الموجوخه في المخينة

مكان لصنع النبيذ في عاي القخيمة
ثانيا نوعية السكان
مَني عاي تَني
H5857
 עּית/  עּיא/ עי
‛ay / ‛aya' / ‛ayath
BDB Definition:
Ai or Aija or Aiath or Hai = “heap of ruins”
1) a city lying east of Bethel and beside Bethaven near Jericho and the 2nd
city taken on the invasion of Canaan
2) a city of the Ammonites on the east of the Jordan and apparently attached
to Heshbon

وتَني تل الخراب واطََ هذا االسم عَي مخينتين احخهم التي بالقرب من بيت ايل والثانية مخينه
عمونية شرَ االرخن قريبه لحشبون
ورغم كما اكخت انها بنيت مره اخري وهذا ال يتَارض مع ما قاله يشوع ولكن يشوع حارب عاي
وكان سكانها كنَانيين وهذا امر مفرغ منه
اما سكان عاي الَائخين من السبي هم يهوخ وهذا يؤكخ ان عاي المسكونه بالكنَانيين خربت
وسكن بَخ يشوع يهوخ وبنوها وعاشوا فيها وسبيوا ورجَوا من السبي

وبهذا تاريخيا اليوجخ تَارض النه زمنين مختَفين يفصَهما  059سنه وال نوعية السكان الن
االول كنَانيين والذي يتكَم عنهم نحميا هم يهوخ

والمجخ هلل خائما

