اكتشاف اثار مدينة شعرايم من زمن داود او خربة
قيافا يثبت ما قاله الكتاب المقدس 1صم  17و1اي
4

Holy_bible_1
5/4/2019

تكلمت سابقا عن مدينة شعرايم في ملف
اكتشاف مدن اثرية من زمن داود يثبت صحة ما قاله الكتاب المقدس سوكوه وعزيقة وشعرايم 1صم 17
و1اي 4
وفي هذا الملف اضيف أشياء أخرى تم اكتشافها
علماء االثار يكتشفون مدينة كتابية من أيام داود تثبت صدق ما قاله الكتاب المقدس من  3000سنة

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
 52: 17فقام رجال اسرائيل و يهوذا و هتفوا و لحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك الى الوادي و حتى ابواب
عقرون فسقطت قتلى الفلسطينيين في طريق شعرايم الى جت و الى عقرون
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
وهذه المدينة التي تعود لزمن داود هي حاليا تسمى خربة قيافا
فهي منطقة كانت في زمن اول الملك داود وهي في منطقة اليهودية وتقع على الطريق من غزة الى
اورشليم
فهي تم السيطرة عليها ما بين  1020الى  980ق م

ورغم صغرها اال ان االثار توضح انه كانت محاطة بسور  13قدم ارتفاع وسميك

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

والمجد هلل دائما

