اكتشاف لوحات تغلث فالسر تؤكد ما
قاله الكتاب المقدس 2مل  15و16
2أي 26
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تغلث فالسر الذي تكلم عنه الكتاب المقدس هو بالطبع ملك تاريخي اشوري ولكن االكتشافات
الحديثة اثبتت ان ما قاله الكتابل المقدس صحيح
في البداية من قاموس الكتاب المقدس
تغلث فالسر الثالث وهو من قاموس الكتاب المقدس
اللغة اإلنجليزية : Tiglath-Pileser III -اللغة العبرية :תִּ ְגלַת ִּפלְאֶ סֶר  -اللغة اليونانية :
Τιγκλάθ Πιλεσέρ Γ΄ -اللغة األمهرية: ቴልጌልቴልፌልሶር.

باألشورية "تُكلتي بل إيشا ار معناه" "ثقتي ابن إشارة" هو ملك أشور ولم يكن إال اسم آخر لفول,
والمرجح أن فول هو اسمه األصلي .ولما ارتقى العرش اتخذ له لقب تغلث فالسر العظيم .ففي
حوالي سنة  743قبل الميالد وجد فرصة ليرسل أو يقود حمالت ليوقع الرعب في األقاليم ثم احتل
أرض إسرائيل دفع الضريبة له فثبت ملكه له وترك أرض إسرائيل ورجع إلى بالده .وفي سنة
 734قبل الميالد صار تحالف مع فقح ورصين ضد أحاز ملك يهوذا فدعاه أحاز ليساعده ضدهما
وفير ( 2مل  7 : 16و )8وانتهز فرصة
ماال اا
رغم تحذير أشعياء النبي له وقدم لتغلث فالسر ا
امتداد سلطانه ليكون مع أحاز وسار معه ضد فلسطين وحاصر مدنها على الساحل الفينيقي.
وسقطت غزة سنة  734قبل الميالد وعاقب الفلسطينيين الذين اغتنموا فرصة مضايقة يهوذا
لينبهوا ( 2أخبار  )18 :28وفي أثناء تقدمه نحو الجنوب وهو راجع من الشمال أخذ عيون وآبل
بيت معكة ويانوح وقادش وحانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وحمل األسرة
إلى أشور ( 2مل  .)29 :15وفي ذلك الزمان حول الرب روح فول ملك اآلشوريين أو تغلث
فالسر ضريبة على ملوك كثيرين كان من بينهم ملوك آمون وموآب ويهوآحاز ملك يهوذا وتتفق
هذه الحوادث مع ما جاء في الكتاب فان أحاز الملك ذهب إلى دمشق ليقابل تغلث فالسر ( 2مل
 .)10 :16وفي سنة  730قبل الميالد سقطت دمشق في يديه ومات في العاشر من شهر طيبت
سنة  728قبل الميالد بعد أن أقام مملكة عظيمة ومجيدة لم يعرف مثلها في حكم الملوك
السابقين.

اكتشافات علم االثار اثبت ما قاله الكتاب المقدس ووضحت دقة هذه التواريخ

أوال لوحة تغلث فالسر المكتشفة والموضوعة في المتحف البريطاني

واخرى

ولكن المهم هو اكتشاف لوحات لقصة تغلث تطابق الكتاب المقدس في اسم إسرائيل وكمية الجزية
التي يدفعوها

Museum number
K.3751

Description
Obverse
Part of a clay tablet, with holes, annals of Tiglath-Pileser III, conquests and building operations,
mentions Ahar of Judah, kings of Ammon, Moab, Ashkelon, Edom, Gaza and Tyre, first 17 years of
reign, 50 + 35 lines of inscription, Neo-Assyrian.

 ق م في السنة الخامسة من حكمه ويسجل فيها انتصاره729 فهذه اللوحة يعود تاريخها الى
16  ملوك2 على ملك اليهودية وأيضا ملك إسرائيل كما جاء في

وأيضا سجل انه اخذ مال وفير من احاز كما جاء في الكتاب المقدس
Roux, Georges. Ancient Iraq
وهو  1000وزنة فضة
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“In all the countries which… [I received] the tribute of… Jehoahaz
(this is Ahaz with a theophoric prefix attached) of Judah…(consisting

of) gold, silver, tin, iron, antimony, linen garments with multicolored
”trimmings….
وأيضا
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وأيضا وثيقة أخرى تحدد عمرها  730ق م صورة توضيحية لنصها

وتقول
“Israel (litearlly, Omri-land Bit-Humria)… All its inhabitants (and)
their possessions I led toAssyria. They overthrew their king Pekah
and I placed Hoshea as king over them. I received from them 10

talents of gold, 1,000 (?) talents of silver as their [tri]bute and
brought them to Assyria.”

وأيضا استيالؤه على دمشق

وظهر في هذه السجالت كل من إسرائيل واليهودية
ومرة أخرى األدلة االثرية تؤكد صدق كل ما قاله الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

