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علم االثار يثبت بالفعل ما قاله الكتاب عن وجود هيكل فوق جبل جرزيم
يشرح لنا سفر نحميا خالف السامريين مع اليهود وبالطبع العهد الجديد
فبعد سبي مملكة إسرائيل الشمالية في السبي االشوري سنة  722ق م ونقلوهم من السامرة الى بالد ما
وراء النهرين واحضروا شعوب اخر مكانهم ولكن تركوا فقراء األرض من اليهود وهؤالء تزوجوا من األمم
وأصبحت هناك عبادات مختلفة مختلطة
سفر الملوك الثاني 17

 23: 17حتى نحى الرب اسرائيل من امامه كما تكلم عن يد جميع عبيده االنبياء فسبي اسرائيل من
ارضه الى اشور الى هذا اليوم
 24: 17و اتى ملك اشور بقوم من بابل و كوث و عوا و حماة و سفروايم و اسكنهم في مدن السامرة
عوضا عن بني اسرائيل فامتلكوا السامرة و سكنوا في مدنها
 25: 17و كان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا الرب فارسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم
 26: 17فكلموا ملك اشور قائلين ان االمم الذين سبيتهم و اسكنتهم في مدن السامرة ال يعرفون قضاء
اله االرض فارسل عليهم السباع فهي تقتلهم النهم ال يعرفون قضاء اله االرض
 27: 17فامر ملك اشور قائال ابعثوا الى هناك واحدا من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك فيذهب و
يسكن هناك و يعلمهم قضاء اله االرض
 28: 17فاتى واحد من الكهنة الذين سبوهم من السامرة و سكن في بيت ايل و علمهم كيف يتقون الرب
 29: 17فكانت كل امة تعمل الهتها و وضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون كل امة في
مدنها التي سكنت فيها
وهذا المجتمع من العبادات المختلطة مع عبادة الرب ونشأ منهم السامريين الذين كانوا مكروهين جدا من
اليهود
وأيضا يخبرنا سفر المكابيين الثاني عن وجود هيكل في جرزيم
سفر المكابيين الثاني 2 :6
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والسامرية تتكلم عن انهم يسجدون في هذا الجبل وهو جبل جرزيم
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حسب السامريون أن جبل جرزيم مقدس ،عليه ينبغي أن يسجدوا هلل .وهو الجبل الذي تقع البئر عند
سفحه مباشرة.

وأيضا يخبرنا يوسيفوس ان هذا الهيكل هم صنعوه نسخة طبق األصل من هيكل اورشليم

وهذا الهيكل تم اكتشاف اثاره بالفعل

وبالفعل اتضح انه بني على شكل هيكل اورشليم

ومعه ابنية أخرى مثل التي كانت في اورشليم من مخازن وأيضا اثار مئات االالف من بقايا عظام حيوانات
طاهرة تم تقديمها ذبائح ومحرقات هناك
وصورته من جوجل ايرث

وأيضا تم اكتشاف عمالت عليها صورة الهيكل

A Roman coin depicting Mount Gerizim and its Temple
وبالفعل تم تحديد تاريخ بناء هذه الهيكل في زمن نحميا او القرن الخامس  5ق م
وهو الوقت الذي طرد نحميا أحد الكهنة وهو صهر سنبلط
سفر نحميا 13
 28: 13و كان واحد من بني يوياداع بن الياشيب الكاهن العظيم صه ار لسنبلط الحوروني فطردته من
عندي
ويذكر التقليد اسمه منسي أخا يدوع رئيس الكهنة تزوج من ابنه شخص أجنبي يسمى سنبلط وأمره شيوخ
أورشليم إما أن يطلق امرأته أو أنه لن يقترب من المذبح ،وفكر منسى في طالقها رغم أنها كانت عزيزة
هيكال
هيكال ضدي له ا
عنده ،لكن أباها سنبلط وعد صهره أنه إذا احتفظ بزوجته ولم يطلقها فسيبني له ا
ضد هيكل أورشليم .ولقد وفي بوعده وبنى هيكل على جبل جرزيم ,وكان هدا أصل الهيكل السامري .وإذا

كان سنبلط هذا هو السامري الذي ذكر في سفر نحميا ( 1 :4و )28 :13والذي قاوم اليهود ،فيكون
تاريخ جرزيم السامري في عام  432ق.م.
وهذا الهيكل هو الذي تدمر في القرن الثاني ق م

Ruins on Mount Gerizim c1880
دم الهيكل بواسطة يوحنا هركانوس سنة  128ق.م.

والمجد هلل دائما

