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شكيم اسم عبري معناه "كتف" أو "منكب".
وهي مدينة لها سور (تك  18 :33و 34و ،)20عند سفح جبل جرزيم (قض  )7 :9على أرض
افرايم المرتفعة (يش .)7 :20
شكيم بلدة قديمة .فلقد خيم بالقرب منها إبراهيم (تك  ،)6 :12وكان الكنعانيون يسكنون فيها.
وفي أيام يعقوب ،عندما عاد إلى كنعان ،كان الحويون يقيمون فيها (تك  .)2 :34وفيها ابتاع

يعقوب قطعة حقل نصب فيها خيمته .وقد ذكر استفانوس ذلك في عظته المعروفة (اع .)16 :7
أيضا دفن جسد يوسف (يش .)32 :24
وهناك ً
بقرب شكيم رعى أخوة يوسف أغنامهم (تك  12 :37و .)13وفيها ق أر يشوع سفر شريعة يهوه
(يش  .)30 :8وهناك سمع الشعب خطاب يشوع الوداعي (يش  .)1 :24وقد اختيرت شكيم
كإحدى مدن الملجأ (يش  7 :20و ،)21 :21علما بأنها كانت مدينة الوية.
وفي عصر القضاة ،أشير إلى وجود مذبح لإلله بعل  -بريث في شكيم (قض  33 :8و.)4 :9
وهناك أقام ابيمالك بن يربعل حتى غدر به أهل شكيم (قض  23 :9و.)45
في شكيم ثار عشرة أسباط من بني إسرائيل ضد رحبعام ،وأقاموا يربعام بن نباط مل ًكا عليهم (1
مل  ،)19-1 :12فصارت شكيم عاصمة إسرائيل في عهد يربعام ( 1مل  )25 :12وبع سقوط
مركز للسامريين.
المملكة الشمالية بقيت شكيم (ار  ،)5 :41وصارت ًا
ميًل جنوب شرقي
ميًل شمالي أورشليمً 5,5 ،
وشكيم أو "نابلس" وهو اسمها الحالي ،تبعد ً 31 ,5
السامرة .وهي تقع في الوادي األعلى المحاط بجبل عيبال من الشمال ،وجبل جرزيم من الجنوب.
وهي تقع في الوادي المنحصر بينهما .سار في ذلك الوادي فًلفيس فسبلسيان اإلمبراطور
الروماني من عماوس إلى أريحا .واذ استولى عليها ،أعاد بناءها ،وسماها "فًلفيا نيابوليس" أي
"فًلفيا المدينة الجديدة" .ومنها االسم الجديد "نابلس".

مدينة شكيم تم اكتشافها

Aerial view of the ruins of Shechem. On the right is the Middle Bronze
fortification wall and in the upper center the “Migdal,” or fortress,
temple. Holy Land Satellite Atlas, 1999, p. 100.
وقد كشف التنقيب عن هيكل بعل بريث واسوار المدينة الباقية منذ عصر الكنعانيين المبنية من
.حجارة كبيرة الحجم

وهي بالفعل وجد بها اثار تحطيم عدة مرات

واثار حصن وأيضا بقايا بواباة قوية واسوار منيعة

بل أيضا ذكرت في لوحات مصرية

Stela of Khu-Sebek. He is shown seated, accompanied by members
of his family, his nurse, and the superintendent of the cabinet.
Discovered by British archaeologist John Garstang at Abydos, Egypt,
in 1901, the stela is now on display in the museum of the University
of Manchester, England. Mike Luddeni.

قرية يعاريم وتعني الغابات
قرب محلة دان
اسم كنعاني معناه "مدينة الغابات" وهي إحدى مدن الجبعونيين األربع (يش  )17 :9وعلى تخم
يهوذا وبنيامين (يش  :15و 10و 14 :18و )15وتدعى هنا بعل أو بعلة يهوذا أو قرية بعل
(يش  60 :15و .)14 :18وكانت ليهوذا (قض  )2 :18وأُتي إليها بالتابوت من بيت شمس
( 1صم  21 :6و 1 :7و )2فبقي هناك إلى أن نقله داود إلى بيدر كيدون وبنيت عوبيد ادوم
الجتّي ( 2صم  10-6 :6و 1أخبار  13-5 :13و 2أخبار  .)4 :1ويظن أنها هي المدينة
المذكورة في كتابات تل العمارنة باسم "بيتوبيلو" أي بيت بعل .وقد ولد فيها النبي اوريا الذي اماته
الملك يهوياكين (ار  .)20 :26وعاد إليها  743من نسل الذين سبوا منها إلى بابل (نح :7
.)29

وعن موقعها يقول الكتاب المقدس أنه قريب من محلة دان (قض  )12 :18التي كانت بين
صرعة واشتأول .وأن محلة دان وراء يعاريم أي إلى الغرب منها .ويظهر أنها كانت قريب من بيت
شمس ( 1صم  )21 :6القريبة من صرعة .ويظن أنها هي المدينة الواقعة وراء حدود بنيامين
تسمى
التي القى فيها شاول صموئيل النبي ( 1صم  5 :9وّ .)6
ويرجح أنها قرية العنب التي ّ
أيضا اباغوش وهي على مسافة  9أميال غربي القدس.
ً

واسم اباغوش اسم عائلة مكتشف االثار وهي خطأ في العصور الوسطى ظن انها قرية عمواس
وبنيت كنيسة على هذا ولكن غير صحيح فالمكان المكتشف حديثا هو الصحيح ويطابق الوصف
الكتابي

فكالعادة علم االثار واالكتشافات التاريخية االثرية تؤكد دقة الكتاب المقدس وكل ما تكلم عنه من
معلومات وأسماء وتؤكد ان الكتاب المقدس كتب اثناء االحداث بدقة

والمجد هلل دائما

