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 :  البحثملخص

صبغ األثريون التوراتيون مدينة الخليل بالصبغة التوراتية، وقد حاولنا في هذا البحث             

، فتبين لنا أن    )الرواية التوراتية (تسليط األضواء على المصادر التي اعتمد عليها هؤالء الباحثون          

 .ة والتاريخية ال تنسجم مع الرواية التوراتية الخاصة بمدينة الخليلالمصادر األثري
 

Abstract: 
The history of the city of Hebron has been stamped by a Torah 

perspective. The researcher in this paper attempted to explore the nature of 
such Torah references which were depended on by the Torah Archeologists. 
The researcher has found that historical and Archeological sources did not 
support the claims of the Torah Archeologists about the city of Hebron. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . الخليل– جامعة الخليلب  بكلية اآلدابرئيس قسم التاريخ : محمد العالمي. د) •(
 



מ א א  محمد العالمي. د   אא

 

 ٥٧٢

 :المقدمة

 الفلسطينية القديمة التي سكنها األموريون      تكمن أهمية مدينة الخليل في أنها أحدى المدن        

، والتي ارتبطت بالنبي إبراهيم عليه السالم ، ويفسر األثريون التوراتيون المكتشفات األثرية تبعا              

، وكتابات يوسفوس فيالفي، ويحاولون     )الرواية التوراتية (للمعرفة المستمدة من أسفار العهد القديم       

األثرية في فلسطين، ويهدف هذه البحث إلى التعرف إلى           تطبيق هذه المعرفة على المواقع       

المعلومات التي وردت في التوراة عن مدينة الخليل،ومحاولة الوصول إلى معطيات الحفريات              

األثرية التي جرت في هذه المدينة ،وهل تتفق أو تتناقض هذه المعطيات مع ما ورد في التوراة ؟                  

بتاريخ هذه المدينة تتخذ الطابع التوراتي،فكان ال بد من             ]1[ الدراسات السابقة   ألن معظم 

 :التعرف إلى تلك المصادر التي اعتمدت من قبلهم وهي كما يأتي

  

 :راةالتــو

في البداية ال بد من التطرق إلى قضية التوراة، هل تعد مصدرا تاريخيا لدراسة تاريخ                

المصادر هي إحدى الصعاب التي تواجه الباحث في دراسة تاريخ           فلسطين القديم؟ ال شك في أن       

فلسطين القديم، فالتاريخ الفلسطيني القديم معروف من المصادر القصصية والروايات، إضافة إلى            

لتنقيبات األثرية التي تساعدنا في بعض األحيان على التأكد من صحة الروايات والقصص بعامة،              ا

ومن المؤسف جدا أن نقول أن هناك صعوبات في بحث تاريخ           . والتي وردت في التوراة بخاصة     

)م٢ -م.ق٢من هذه الوثائق مخطوطات البحر الميت       ( لقلة المصادر الوثائقية     فلسطين القديم،   

ال تخبرنا عن   ) المؤلفات األدبية ومؤلفات المؤرخين القدماء    (فالمصادر القصصية والروايات     .]2[

 هؤالء على الحدث التاريخي، أو على الفئة أو             في تفكير  الحقائق التاريخية، وإنما تنحصر   

  ]3[.المجتمع الذي ينتمي إليه المؤلف

 لغاية السبعينيات من القرن العشرين،        األساسية المعتمدة كانت التوراة من المصادر        

ولكن هذا االعتماد أخذ في التراجع لكثرة االكتشافات األثرية،وكتب في هذا الموضوع الكثير من              

فالمدرسة  في أن المدارس التاريخية تتباين توجهاتها في هذا الصدد،             المؤلفات، وملخصها   

لكنيسة البروتستانتية، نفت تاريخية جميع الروايات التوراتية التي        األلمانية المرتبطة في نشأتها با    

م،ويخالف هذا الرأي مدرسة    .ترجع حوادثها إلى ما قبل تأسيس مملكة داود في القرن العاشر ق            

 أمريكية، وبعض المؤرخين اإلسرائيليين ،بالرغم من إقرارهم بالتدوين            -المؤرخين األنجلو 

 . إال أنهم يثقون باألخبار الرئيسة في هذه الرواياتالمتأخر للروايات التوراتية،
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 :هذا ونورد آراء بعض المتخصصين في هذا الضرب على النحو اآلتي

 الذي نفى تاريخية الروايات التوراتية عن اآلباء التوراتيين          ]4["آلت"أصر العالم األلماني      -١

على تسلل سلمي تدريجي لتلك القبائل الرعوية الجديدة في            ) إبراهيم وإسحق ويعقوب  (

 .فلسطين

أن الروايات عن اآلباء صحيحة، حيث إنها تبين          ]5["مالمات"افترض المؤرخ اإلسرائيلي        -٢

 .طبيعة هذه القبائل الغازية

أن هناك إمكانية من خالل عرض وتفسير تاريخ الشرق           ]6["وولي"عد المؤرخ اإلنجليزي      -٣

القديم أن إبرام وشخصيات أخرى في األسفار األولى من التوراة أشخاص حقيقيون، عندما              

 .ية في مدينة أور في سومربحث عن بيت إبرام األصلي خالل الحفريات األثر

ينادي بفصل الروايات التوراتية عن تاريخ فلسطين القديم، ومن أبرز            ظهر اتجاه جديد       -٤

  ]9[.، وتوماس تومبسون]8[،وروالند ديفو]7[ممثلي هذا االتجاه مارتن نوث

 تمكنه من مقارنة الرواية التوراتية من          واعتقد أنه يجب على الباحث إلقاء نظرة فاحصة             

ت خالل المصادر األثرية والكتابات القديمة واألدلة المعاصرة للحدث، علما أن رفض الروايا           

 .التوراتية بصورة قاطعة ال يعد موضوعيا

  

 مؤلفات يوسفوس فيالفي 

م، وهو أحد الكتاب    ١٠٠م، وتوفي في روما     ٣٧ في أورشليم عام      ولد يوسفوس فيالفي         

٧٠ -٦٦( والمؤرخين القدماء، وينحدر من عائلة كهنوتية يهودية، وشارك في الحرب اليهودية           

، و  )م٦٩أصبح امبراطورا على روما في      ( رره فسبيسيان م، وح ٦٧، ووقع في األسر عام      )م

منحه اسم عائلته فيالفي، اسمه الحقيقي يوسف بن متى، وقد شارك في الحملة الرومانية ضد                 

 . ]10[شعبه

م، ٧٩باآلرامية أوال، وانتهى من كتابته في عام        " الحرب اليهودية " دون يوسفوس مؤلفه            

ثم ترجمه إلى اليونانية بمساعدة آخرين، ومن خالل أسلوب الكتاب يتبين أن هؤالء المساعدين                

ويقع هذا المؤلف في    . ]11[ةقاموا بترجمة الكتاب كله دون مشاركة يوسفوس في هذه الترجم          

سبعة كتب، تشمل على مقدمة عن تاريخ اليهود منذ استيالء أنتيوخس إبيفانوس على أورشليم في               

 .م على يد تيطس٧٠م، وتنتهي بسقوطها مرة ثانية في .ق١٧٠
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 ويقع   "أخبار اليهودية القديمة  "  م، ويستوعب   ٩٤-٩٣أما المؤلف الثاني فقد ظهر في          

في عشرين كتابا، ويتحدث فيه عن بداية خلق الكون وحتى عهد نيرون، وقد كتبه باليونانية،                  

، "ضد أبيون " وفي نهاية حياته كتب مؤلفا آخر       . ]12[وساعده آخرون في بعض الموضوعات    

 .وهو الكتاب األخير، ولن نتطرق إليه لبعده عن الموضوع

: فنقسم ما ورد فيه إلى فترتين      " أخبار اليهودية القديمة  " ب  أما فيما يخص تقويم كتا        

م، حيث اعتمد المؤلف على التوراة، أو على مؤلفين سابقين          .ق١٧٠األولى من بدء الخليقة وحتى      

مثل بيروسوس البابلي، ومانيثون المصري، وديوس الفينيقي، ويبدو أن المؤلف لم يعرف                

ا عن طريق كاتب آخر هو نيقوالس الدمشقي،وبالتالي        نصوص هؤالء الكتاب مباشرة وإنما عرفه     

يمكن الرجوع إلى التوراة في مثل هذه الحالة، وتغدو أخباره من الدرجة الثانية، أما الفترة الثانية                

م، مما يرجح أنه عاصر القسم األخير من هذه الفترة، وكان في بعض             ٧٠ -م.ق١٧٠فهي ما بين    

كزه االجتماعي، إذ كان من أسرة أرستقراطية، أو بحكم          األحيان يعرف خفايا األمور بحكم مر     

 فيمكن االعتماد    م، أما فترة قبل ميالده    ٦٦مركزه الرسمي، فقد كان مساعدا لحاكم الجليل في          

على أخباره بصفته قريبا من األحداث، وبخاصة إذا عرفنا أن يوسفوس كان من أسرة كهنوتية،                

 .لتي تخصهموكان هؤالء حريصين على تسجيل األخبار ا

 فقد سعى أن    ]13["الحروب اليهودية " حاول يوسفوس أن يحل مسألة صعبة في كتابه            

 يقنع القارىء بوطنيته، وينفي عن       قوة التي ال تقهر، وحاول أن     يظهر الرومان بأنهم أصحاب ال    

 وأنه كان مواليا للرومان، ووقف        نفسه كرمز وطني في يهودا،      شخصه تهمة الخيانة، فقد قدم    

فهو تمجيد اليهود   " أخبار اليهودية القديمة  " أما ميوله في الكتاب الثاني      . ضد التعصب اليهودي  

وهذا الكتاب تأريخيا يشمل فترة زمنية طويلة، ويقسم حسب            .وبخاصة في ثقافتهم ودينهم    

األول تاريخ اليهود ما قبل االنتفاضة ضد الرومان، وقد اعتمد على             : موضوعاته إلى قسمين  

مصادر تاريخية، حيث أعطى تفسيراته في هذا القسم، والقسم الثاني الحرب اليهودية نفسها، إذ               

ونجد أنه خصص الجزء األكبر في      .  مشاركا في الحرب    اعتمد على تجربته الشخصية، ألنه كان     

بتحليل   وقد بدأ روايته       م،٧٣-٦٦للحوادث التي سبقت انتفاضة      " الحروب اليهودية " مؤلفه  

 ). م.ق١٤٢-١٦٧(المواقف في يهودا عشية الحرب المكابية

ويزودنا في هذا المؤلف بخصائص ثالث فرق فلسفية يهودية، التي ظهرت بعد القضاء             

ولم يخبرنا  . ]14[األسينيون، الفريسيون، الصدوقيون،  : على المملكة السلوقية في يهودا وهي      
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بل أبدى إعجابه وميله بفرقة     " الحرب اليهودية " ق في كتابه    يوسفوس عن ميله ألي من هذه الفر      

 ".أخبار اليهودية القديمة" الصدوقيين في كتابه 

ويبدو أن قضية المؤرخ يوسفوس المركزية تكمن في إنقاذ شعبه من النسيان الذي أهمله                 

ذكر " اليهوديةالحروب  "  المؤرخون وليكون ذلك تراثا لألجيال الالحقة، وجاء في مقدمة كتابه            

وأضاف شيئا جديدا لم يكن      المؤرخين المعاصرين له، وأنه قام بتعديل مؤلفات المؤلفين السابقين،          

معروفا سابقا، وأثرت أعمال المؤرخين اإلغريق عليه، ألنه لم يكن راضيا عنها، ويتمثل ذلك في               

اث التي تعد بعيدة جدا عن      أنهم ابتعدوا عن الكتابة لألحداث المعاصرة لهم، وأنهم اهتموا باألحد          

تاريخهم، ولم يذكر يوسفوس أسماءهم، وبالتالي يصعب تحديد أسماء المؤرخين الذين وجه إليهم              

م، وقد شمل   .في نهاية القرن األول ق    " اآلثار الرومانية " لومه ، وربما إلى ديونسيوس الذي ألف        

٢٦٤زمنة وحتى الحرب البونية األولى    هذا الكتاب الفترة الممتدة من التاريخ الروماني منذ أقدم األ         

 .]15[م ، أو إلى ديودوروس الصقلي.ق٢٤١ -

الطابع السياسي، وقلت    اطورية الرومانية   ولقد غلب على كتب التاريخ في عصر اإلمبر          

وعلى سبيل المثال بقيت مؤلفات       الموضوعية في مؤلفات المؤرخين المعاصرين لألحداث،         

تاريخية قليلة من القرن األول ميالدي تعبر عن مواقف مجلس الشيوخ الروماني، ومثل ذلك                 

 من نشر مؤلفه فقط بعد       الذي تمكن ) المعاصر للمؤرخ يوسفوس  (المؤرخ الروماني تاسيتوس    

موت اإلمبراطور دوميتيانوس الذي اتسم عهده بتضييق الخناق على الكتابات األدبية عموما،              

 .وعلى الكتابات التاريخية خصوصا

جهده في كتابة تاريخ اليهود فقط، وإنما كان        " الحروب اليهودية " لم يحصر مؤلف كتاب        

 إلى أخرى، مما يفيدنا التعرف إلى أورشليم، وروما،         ينقل القارىء من بلد إلى آخر، ومن مدينة       

على خلفية العالم    التي كانت دائرة في يهودا        وقد قام بعرض األحداث      . وسوريا ومصر 

المعروف في ذلك الوقت للمؤرخ يوسفوس فيالفي،وقد أعطى اهتماما خاصا بأحداث التاريخ              

الكثير من األماكن والمدن، واستمال     الروماني، وقدم معلومات مهمة في جغرافية وطبوغرافية         

 . الرواية -عناصر اإلبداعات الشعبية الشفوية

معلومات متنوعة   أن المصادر التي استخدمها يوسفوس حوت        ومما هو جدير بالذكر        

وحتى ) م.ق١٦٤-١٧٥أحد الملوك السلوقيين الذي حكم مابين        ( عن عصر أنتيوخوس وأبيفان   

، فسفر المكابيين استعمل كمقدمة لتاريخ اليهود حتى الحرب الرومانية،ومن          ]16[الحرب المكابية 

سبعينات وثمانينات القرن العشرين، الواضح أن قضية مصداقية مؤلفات يوسفوس لم تظهر إال في           
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تي ، وال ]17[بحيث ظهر اتجاه ينفي هذه المصداقية، وأقصد بذلك كتابات بوستنيكوف، وفومينكو           

 مما يرجح مصداقية مؤلفات يوسفوس هو أن قسما          ظهر اإلصدار األول لها في مكتبة السربون،      

وهذه يمكن استخدامها ولكن بشرط معرفة       من مؤلفه كان معاصرا لها بالرغم من أفكاره الذاتية،          

ية المصادر األخرى، ومعرفة ميول المؤلف، كما أن طريقة مماثلة، أو مقارنة التحاليل التاريخ              

 .تسمح لنا في تثبيت الحقائق المتعلقة بتاريخ فلسطين القديم
 

 النصوص التوراتية عن الخليل

ال شك في أن إبراهيم عليه السالم هو أول شخصية ارتبطت بمدينة الخليل، فبعد                     

في حبرون، حيث    نقل خيامه وأقام عند بلوطات ممرا        انفصال إبراهيم عليه السالم عن لوط،       

، وبعدما استرجع إبراهيم عليه     ]19[ ، وقد سكن عند بلوطات ممرا اآلموري       ]18[ للرب أقام مذبحا 

السالم أخاه لوطا واستقبله ملك سدوم بعد هزيمة كدر لعومر والملوك الذين شاركوه معه رفض                

كوه مثل عانر   أن يأخذ نصيبه من األمالك، ولكن الرجال الذين شار           إبراهيم عليه السالم     

، وظهر الرب على إبراهيم عليه السالم عند بلوطات          ]20[وأشكول، وممرا، فقد أخذوا حصتهم    

]22[وماتت سارة زوجة إبراهيم عليه السالم في قرية أربع الموجودة في حبرون             ،  ]21[ممرا

، ودفن إبراهيم عليه    ]23[،وأعطى عفرون بن صومر مغارة المكفيلة إلى إبراهيم عليه السالم          

، وقد دفن   ]24[السالم زوجته سارة في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرا الموجودة في حبرون             

إسحاق وإسماعيل عليهما السالم أباهم إبراهيم عليه السالم في مغارة المكفيلة في حقل عفرون                

وارتبطت هذه المدينة بإسحاق ويعقوب عليهما السالم، ووفد           ]25[الحثي الموجود أمام ممرا   

، ]26[يعقوب عليه السالم على أبيه إسحاق عليه السالم إلى ممرا قرية أربع الموجودة في حبرون              

]27[وقد أرسل إسرائيل يوسف عليهما السالم من وطاء حبرون إلى شكيم لكي يطمئن على أبنائه              

]28[،وقد أوصى إسرائيل عليه السالم أبناءه أن يدفنوه في حقل المكفيلة الموجودة أمام ممرا               

،وقد تم تعداد رؤساء القبائل اإلسرائيلية االثنى       ]29[بنوه في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرا      ،ودفنه  

، كما ارتبطت بجواسيس موسى عليه السالم ، وأرسل          ]30[عشر فكان من بنو قهات حبرون      

ك أخيمان،  حبرون، وكان هنا   موسى عليه السالم جواسيس إلى أرض كنعان، وقد وصلوا            

، وطلب  ]31[وأما حبرون فقد بنيت قبل صوعن مصر بسبع سنين        ( وشيشاي، وتلماي بنو عناق     

 هوهام ملك حبرون المساعدة من أجل محاربة جبعون التي            أدوني صادق ملك أورشليم من     

ضمنهم ملك حبرون  ، فاجتمع ملوك اآلموريين لمحاربة جبعون ومن        ]32[صالحت يشوع بن نون   
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، وصعد يشوع من عجلون     ]34[، وقد هزم يشوع هؤالء الملوك ملك أورشليم وملك حبرون         ]33[

، وكان من   ]36[، وجاء يشوع وقرض من الجبل ومتن حبرون        ]35[إلى حبرون وسيطر عليها   

، وكان  ]38[،وأعطى يشوع حبرون لكالب بن يفنة     ]37[رونالملوك الذين حاربهم يشوع ملك حب     

) هي حبرون ( ، وكانت قرية أربع     ]39[اسم حبرون سابقا قرية أربع الرجل األعظم في العناقيين        

سرائيلية وذلك عن   ، وقسم يشوع األرض التي احتلها على القبائل اإل        ]40[من نصيب سبط يهوذا   

من ) هي حبرون ( ، وكانت قرية أربع     ]41[طريق القرعة، فكانت حبرون من نصيب بني أشير       

القاتل لبني هارون   ) مدينة ملجأ ( ، وأعطيت حبرون    ]42[ي يلجأ إليها القاتل   إحدى مدن الملجأ الت   

، وصعد  ]45[،وأعطيت حبرون لكالب  ]44[، وحارب يهوذا الكنعانيين في حبرون      ]43[الكاهن

، ]47[، وصعد داود عليه السالم إلى حبرون       ]46[شمشون إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون       

ليه السالم في حبرون سبع     ، وملك داود ع   ]48[ومن ثم سكن داود عليه السالم ورجاله في حبرون        

، وولد لداود   ]50[، وسار يوآب أحد قواد داود عليه السالم إلى حبرون          ]49[سنين وستة أشهر  

، وتكلم أبنير رئيس جيش شاؤل في مسامع داود أيضا في حبرون، فجاء              ]51[بنون في حبرون  

، ورجع أبنير إلى حبرون ودفن أبنير في حبرون         ]52[أبنير إلى حبرون ومعه عشرون رجال      

، وقد جاء برأس إيشبوشت، ودفن       ]54[، وسمع شاؤل أن أبنير قد مات في حبرون           ]53[

، وجاء جميع األسباط اإلسرائيليين إلى داود في حبرون،         ]55[إيشبوشت في قبر أبنير في حبرون     

وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك داود عليه السالم إلى حبرون، وأصبح داود ملكا على يهوذا                

بعد مجيء داود عليه السالم من حبرون اتخذ سراري         في حبرون لمدة سبع سنين وستة أشهر، و       

برون، وأرسل  ،وطلب أبشالوم من الملك ليوفي نذره للرب في حبرون، فذهب إلى ح            ]56[ونساء

إذا سمعتم صوت البوق فهذا يعني أن        : أبشالوم جواسيس في جميع أسباط إسرائيل قائال لهم        

،وأصبح داود عليه السالم ملكا على إسرائيل أربعين سنة         ]57[أبشالوم قد أصبح ملكا في حبرون     

 وبنو مريشة أبي حبرون، ومن ثم       ، وهناك تعداد لبني كالب    ]58[وسبع سنين، ملك في حبرون    

،ومن ثم تعداد لبني    ]60[، وبنو داود عليه السالم الذين ولدوا في حبرون        ]59[تعداد لبنو حبرون  

]62[،وهناك تكرار لبني قهات عمرام، ويصهار، وحبرون      ]61[قهات عمرام ويصهار وحبرون   

، واجتمع كل رجال اإلسرائيليين في حبرون       ]63[ حبرون في أرض يهوذا لبني هارون      ،وأعطيت

، وجاء عدد من اإلسرائيليين إلى داود عليه السالم إلى حبرون              ]64[مع داود عليه السالم    

، وجمع داود عليه السالم كل       ]66[،جاءوا إلى حبرون ليملكوا داود عليه السالم       ]65[لمساعدته

ملك سليمان  ، ولما شاخ داودعليه السالم      ]67[إسرائيل ليحملوا تابوت الرب من بينهم بنو حبرون       
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عليه السالم ابنه على إسرائيل فجمع رؤساء إسرائيل والكهنة الالويين، منهم بنو قهات عمرام،               

،ومن الحبرونيين  ]69[،ومن ثم تعداد ألبناء عمرام ويصهار وبنو حبرون       ]68[ويصهار، وحبرون 

، وبنى  ]71[، وملك داود عيه السالم سبع سنين في حبرون          ]70[مؤكلين على إسرائيل  .... 

 .]73[ أربع من بني يهوذا، وسكن في قرية]72[رحبعام مدنا للحصار في يهوذا منها حبرون

  

 أسماء مدينة الخليل في التوراة

وقد ذكر االسم    حبرون،  ممرا، وأربع، و  : ذكرت التوراة ثالثة أسماء لمدينة الخليل وهي      

واستعمل مرة واحدة كاسم     ،  ]75[، وكاسم علم ثالث مرات    ]74[كجزء من المدينة مرتين    األول  

،كما ]77[، وأحيانا كاسم عام، أما االسم الثاني فذكر مرة واحدة كجزء من المدينة            ]76[لقرية أربع 

ثمان وأربعون مرة كاسم للمدينة     ، أما االسم الثالث فقد أطلق       ]78[كاسم للمدينة أربع مرات   أطلق  

 .]81[،كما أطلق على سكانها اسم الحبرونيين]80[، وسبع مرات كاسم علم]79[
 

 نتائج الحفريات األثرية

 التي حدثت في النصف الثاني من القرن          ]82[ت األثرية نستطيع القول إن الحفريا    

مدينة الخليل،وكل  العشرين، لم تقدم أي دليل على صحة ما ورد في التوراة من معلومات عن                 

م، .معلوماتنا عن تاريخ هذه المدينة يتلخص في أنها مدينة يعود تاريخها إلى مطلع األلف الثالثة ق               

تؤكد ذلك، وكان سكانها من     ) بقايا أسور، وآنية فخارية   ( حيث إن البقايا المعمارية والفخارية    

أللفية الثانية واأللف األولى    اآلموريين والكنعانيين، وتعاقب على حكمها الهكسوس، أما أواخر ا         

حيث إن هذه الفترة التي     ) م حسب تقسيمات علماء اآلثار    .ق٥٩٨-١٢٠٠العصر الحديدي   ( م  .ق

ركز عليها األثريون التوراتيون، على اعتقاد أن لها صلة بما ورد في الروايات التوراتية، فنالحظ               

) اإلسرائيليون(ل عناصر إثنية جديدة     معمارية بدخو أنهم ربطوا التغيرات في األدوات الفخارية وال      

بدون دليل علمي موضوعي، فقد بالغ األثريون في أن أي تطور في الصناعة كان نتيجة دخول                 

ويبدو جليا أن الدليل األثري الوحيد الذي يتقاطع مع الرواية التوراتية هو أنه             . عناصر إثنية جديدة  

المدينة حبرون، أما النصوص األخرى فلم      تم العثور على أيدي جرار فخارية، نقش عليها اسم           

 .يعثر لغاية اآلن على أي دليل أثري أو تاريخي يؤكد ولو جزئيا ما ورد في هذه الروايات
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 : ةــالخاتم

أن الرواية التوراتية بشكل عام، يمكن االعتماد عليها إذا تطابقت مع             يتضح للمؤلف   

فيالفي فيقتصر على قبول المعلومات التي كان       المصادر األثرية والتاريخية، أما كتابات يوسفوس       

معاصرا لها، بشرط معرفة ميوله وأفكاره الذاتية، ومقارنتها بالمصادر المتوفرة،أما النصوص             

التوراتية عن مدينة الخليل،فلم تؤيدها المصادر األثرية والتاريخية لذلك علم اآلثار لم يقدم الدليل               

 .على الخطوط العامة لتلك النصوص
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