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يوجد لوحات باسم  Ebla tabletsهذه اللوحات اثبتت صحة ما قاله الكتاب المقدس.
قصة هذه اللوحات باختصار هي عبارة عن لوحات وصل عددها الى  1800لوحة وهي لوحات طينية
مكتوب عليها اكتشفت في مدينة ابال في سورية
Numbers as in R. Biggs, "The Ebla tablets: an interim perspective", The
Biblical Archaeologist 43 (1980:76–87); Palace G in the excavation reports.

 هو وفريقه الذين كانوا فيPaolo Matthiae هذه اللوحات تم اكتشافها بواسطة عالم اثار إيطالي اسمه
Tell Mardikh  م في منطقة1975-1974 هذه المدينة سنة
 ق م تقريبا2250 هذه اللوحات يعود زمنهم الى فترة
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Dumper, Michael; Stanley, Bruce E. (2007), Cities of the Middle East and
North Africa: A Historical Encyclopedia, ABC-CLIO P. 141.

وهذه اللوحات موجودة حاليا في متاحف في حلب ودمشق وادليب
هذه اللوحات مكتوبة باللغة السومرية ولغة أخرى لم تكن معروفة تثبت الخط السومري ولكن للغة محلية
أطلق عليها لغة ابال
Hetzron, Robert (1997). The Semitic Languages. Routledge. p. 101.
وهي تشبه اللغة االوغاريتية والعبرية

هي غالبا من مكتبة وارشيف ملوكي كان في القديم في هذه المنطقة .وبها خليط من كتابات قديمة ووثائق
اقتصادية لهم في هذا الوقت ووصفات وعقود وقوانين وغيره
المهم ان في هذه اللوحات اكتشف كتابات تثبت وجود شخصيات كتابية وأماكن كتابية مثل إبراهيم وسدوم
وعمورة واشارات أخرى كتابية

Dumper, Michael; Stanley, Bruce E. (2007), Cities of the Middle East and
North Africa: A Historical Encyclopedia, ABC-CLIO P. 14.2
فيخب رنا العلماء ان بعدما كان يظن ان سدوم وعمورة وقصتهما اسطورة كتابية ولكن وجدت هذه المدن
ووصفها في هذه االلواح
Additionally, the cities of Sodom and Gomorrah were also thought to be
pure fiction by Bible critics. These cities are also identified in the Ebla
tablets,
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بل هذه االلواح تذكر ان سدوم وعمورة منطقتهم بها خمس مدن مثل الوصف الكتابي تماما سدوم وعمورة
وادمه وزيبوييم وصوغر واالخيره هي بيال
Two of the towns mentioned are Sodom and Gomorrah. Here we are
transported back to about 2,300 B.C., and we find that these towns were
regularly visited, being on the route of the King's Highway that ran down
from Damascus. There are actually references to five "cities of the Plain" (to
use the Biblical term at Genesis 14:2), and these were Sodom, Gomorrah,

Admah, Zeboiim, and Zoar. We are told in that same verse that an earlier
name for Zoar was Bela.
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وهذه احد اللوحات التي ذكر بها هذه األسماء

Giovanni Pettinato, the original epigrapher at Ebla,2. announced in 1976
that he had identified the names of Sodom, Gomorrah, and Zoar/Bela in the
Ebla tablets.
أيضا وجد في هذه االلواح اسم مدينة حاران الكتابية

Professor Pettinato أيضا وجد فيها اسم عيسو وصموئيل وميخائيل وغيرهم ولهذا قال بروفيسور
ان كثير من األسماء توضح ان األسماء في العهد القديم كان لها وجود واتصال الحضارة بين العهد القديم
ومنطقة ابال في ارام
"Many of these names occur in the same form in the Old Testament, so that
a certain interdependence between the culture of Ebla and that of the Old
Testament must be granted."
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 هي تقضي على ادعاء انه لم يكن هناك شرائعProfessor Pettinato هذه االلواح أيضا حسب ما قال
1000  سنة ق م ان يكتب الناموس فها هي حضارة قبل موسى ب1500 او كتابة تسمح لموسى من
سنة وكتبت بعض الشرائع وبخاصة في المعامالت
أيضا اكتشف فيها أسماء مدن قديمة كتابية كثيرة ومنها اسم مدينة ساليم المذكورة انها مدينة ملكيصادق
 وهذا اقدم إشارة السم اورشليمUrusalima وأيضا مذكورة باسم
Old Testament cities are referred to. There are cities that were previously
known in lst and 2nd Millennium records, but now they are referred to in
these 3rd Millennium B.C. tablets. There is Salim, possibly the city of
Melchizedec, Hazor, Lachish, Megiddo, Gaza, Dor, Sinai, Ashtaroth, Joppa

and Damascus. Of special interest is Urusalima (Jerusalem), this being the
earliest known reference to this city.
Ebla: Its Impact on Bible Records BY CLIFFORD WILSON, M.A., B.D.,
PH.D. | FRIDAY, APRIL 01, 1977
Dr. Clifford Wilson's new book EBLA TABLETS: Secrets of a Forgotten City ,
published by Creation-Life Publishers, San Diego, CA 92115.
هذا يؤكد ان الكتاب المقدس صحيح في وصفه انه كتب حقائق تاريخية واالعمار المذكورة في الكتاب
صحيحة النه لو كتب حديثا كما يدعي البعض بعد العودة من السبي وغيره لما احتوى الوصف الذي
يطابق هذا الزمان الن هذه األشياء والمدن كانت دفنت وانتهت بقرون طويلة قبل الرجوع من السبي
فكالعادة علم االثار الرائع يؤكد صحة ما قاله الكتاب المقدس وانه كتب في زمن االحداث

والمجد هلل دائما

